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Віктар Іўчанкаў

ЛАКАЛЬНАЯ ІНТЭГРАЛЬНАСЦЬ ВЫДАННЯ:  
РЭКУРСІЯ НАРАТЫВУ

Медыятэкст, узяты ў падзейным аспекце як «маўленне – мэтанакіраванае 
сацыяльнае дзеянне», у дыскурснай канцэпцыі ўяўляе сабой галіну 
сацыякультурнай дзейнасці. Таму інтэрпрэтацыя яго адбываецца на падставе 
спецыфічных структур-сцэнарыяў, выпрацаваных практыкай на базе вопыту 
сацыяльнага ўзаемадзеяння грамадства са СМІ. Дыскурс у такім разе паўстае 
як пэўным чынам зададзеная паслядоўнасць, а не суцэльны кантынуум. 

Сродкі масавай інфармацыі па сваім прызначэнні арыентуюцца на 
ўстаноўкі масавай аўдыторыі. Па сутнасці, медыятэкст, рэалізаваны ў 
тэлевізійных рэпартажах, радыйных эфірах, друкаваных і інтэрнэт-СМІ, – 
гэта ўзведзеныя ў рэальнасць уяўленні пра разнастайныя падзеі і з’явы жыцця: 
вайну, палітыку, эканоміку, культуру, адукацыю і інш. Успрыманне той ці 
іншай медыяпадзеі абапіраецца на фрэймавыя структуры, пад якія адрасат 
падладкоўвае сваё разуменне ўбачанага, пачутага, прачытанага.

Працэс спасціжэння масавага прадукту адметны і надзелены шмат лі-
кімі асаблівасцямі. Напрыклад, вытворчасць інфармацыйных матэрыялаў 
праектуецца на ланцужок перцэптыўнай свядомасці. Бо сюды ўключаюцца, 
паводле ван Дэйка, складаныя механізмы ўзаемадзеяння розных макра-
структур: тэксты-навіны ↔ структура навін ↔ кагнітыўная апрацоўка і 
рэпрэзентацыя (аднаўляльнасць або інтэрпрэтацыя) структур навін са-
цыяльнымі суб’ектамі ↔ рэпрэзентацыі грамадскіх аб’ектаў як членаў 
сацыяльных груп (ідэалагічная накіраванасць, партыйная прыналежнасць, 
сцэнарыі-ўстаноўкі) ↔ вытворчасць навін як сацыяльнае ўзаемадзеянне 
(збор навін, вытворчасць газеты або радыё- і тэлепрадукту) ↔ прафесійныя 
і сацыяльныя сувязі паміж журналістамі і рознымі грамадскім інстытутамі, 
уладнымі структурамі ↔ унутрыінстытуцыянальная дзейнасць, законы, 
стратэгіі і камунікатыўныя мэты ў арганізацыі навін ↔ карпаратыўныя мэты і 
інтарэсы дзяржаўных і прыватных выдавецтваў, тэлекампаній ↔ устанаўленне 
сувязей паміж СМІ і сацыяльнымі інстытутамі і інш. Тэматычная структура 
медыятэксту ўяўляе сабой набор фармальна або суб’ектыўна вызначаных 
топікаў (найбольш важнай інфармацыі тэксту, пададзенай прапазіцыямі 
семантычнай макраструктуры), вакол якіх арганізуецца значэнне тэксту. 
Газетнае паведамленне маркіруе рэлевантнасць кожнага з топікаў у вызна-
чанай іерархіі – загалоўкам, лідам, лінейнай кампазіцыяй частак у залежнасці 
ад унутрыжанравага віду.
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З кагнітыўнага гледжання спасціжэнне медыятэксту адбываецца спачатку 
праз пабудову спецыфічнай мадэлі сітуацыі або падзей, апісаных у тэксце, 
пасля – праз прызму канкрэтнай сітуацыі, праз аднаўленне і канкрэтызацыю 
больш агульных мадэлей. 

У гэтым плане выразныя асаблівасці маюць выданні, якія функцыянуюць 
паводле лакалізаванай ідэнтычнасці. Можна прыводзіць розныя думкі пра 
«неўміручасць» мясцовай прэсы. І пра тое, як лакальныя сеткі ствараюць 
канкурэнцыю такім выданням. І ў першым і ў другім выпадку ёсць ака-
лічнасці, што дазваляюць нейтралізаваць полюснасць процілеглых пазіцый. 
Ідэнтыфікавальная роля мясцовай газеты даволі вялікая. Такое выданне 
лакалізуе соцыум па самых розных прыметах: прафесійным занятку, 
тэрытарыяльнай, ведамаснай і г. д.; інтэгруе чытача ў створаную ім менталь-
ную карціну. Абмен думкамі ў сацыяльнай сетцы, распаўсюджванне ін-
фар мацыйнага (рэкламнага, PR-іміджавага, карпаратыўнага і інш.) пра-
дукту маюць сваю спецыфіку, заснаваную на паслабленай сацыяльнай 
кагерэнтнасці. Традыцыйны ж інстытут заснавальніцтва выдання выступае 
гарантам забеспячэння прававога, маральна-этычнага аспектаў яго дзейнасці. 

Не ўдаючыся ў дыскусію пра тэрміналагічнае абазначэнне карпаратыўнай і 
іншай прэсы, можам канстатваць той факт, што асноўнай раздзяляльнай рысай 
паняццяў з’яўляецца лакальная інтэгральнасць, г. зн. сукупнасць прымет, 
заснаваных на прафесійных і сацыяльных цікавасцях. Ядром лакальнай 
інтэгральнасці выступаюць лексіка-семантычныя групы, якія тэматычна 
ўніфікуюць выданне. Для іх выяўлення неабходны на мікраўзроўні кантэнт-
аналіз, на макраўзроўні – дыскурсны аналіз, праз якія могуць быць вынай-
дзены канцэптуальныя парадыгмы «рэканструявання лакальнай рэчаіснасці». 

Тэматычна ўніфікаваныя канцэпты важныя не толькі для пабудовы базавага 
значэння тэксту, але і для працэсу актывацыі, вылучэння і трансфармацыі 
сітуацыйных мадэлей. Лакальная кагерэнтнасць інфармацыі лёгка ўлоў лі-
ваецца чытачамі, яны могуць кваліфікаваць медыяпадзею як ісцінную або 
падманлівую, бо самі з’яўляюцца яе стваральнікамі. 

У сувязі з гэтым выдзяляюцца такія стратэгіі рэкурсіўнага характару, 
як эліпсіс, абагульненне, нарацыя. Яны, у сваю чаргу, дапаўняюцца апера-
тыўнымі правіламі: вызначэнне рэальных працэсаў, пры дапамозе якіх 
выводзяцца макраструктуры; дэталізацыя стратэгій, што прымяняюцца для 
эфектыўнай апрацоўкі аб’ёмных інфармацый; эксплікацыя розных тыпаў 
інфармацыі, выкарыстаных у макрастратэгіях; дэталізацыя абмежаванняў 
памяці на макрастратэгіі; характарыстыка спосабаў рэпрэзентацыі се-
мантычных макраструктур у памяці і іх адносін да іншых дыскурсных або 
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эпізадычных рэпрэзентацый; вылучэнне тыпаў ведаў і стратэгій, неабходных 
для прымянення макраправіл і стратэгій; вытлумачэнне ролі макраструктур 
і макрастратэгій у кагнітыўнай мадэлі лакальнай звязанасці; высвятленне 
значнасці макраструктур у працэсе падсвядомых аперацый і запамінання, 
вытворчасці і аднаўляльнасці тэксту. 

Наратыўныя мадэлі сталі неад’емнай часткай арганізацыі медыятэксту, 
асабліва ў лакальнай прэсе (лакальны – ад ‘уласцівы толькі пэўнаму месцу, 
што не выходзіць за пэўныя межы, мясцовы’). Закладзеная ў філасофіі ідэя 
наратыву – «суб’ектыўнага стварэння сэнсу праз заданне фіналу» – выяўны 
актуалізатар журналісцкай думкі. Канкрэтызацыя аповеду праз наратыў 
прыйшла на змену заклікавым і субстантыўным (статычным) формулам 
мінулага: «Высокая призводительность», «Серьезный вопрос», «Нечуткое 
отношение», «Перестроить работу с кадрами», «Навстречу 18 октябрю» 
(Ворошиловец. 02.10.1935). Саюзная прэса тут вяла рэй: «Награды Родины», 
«Трудовой успех ткачихи», «Для будущего урожая», «Бессмертие подвига» 
(Труд. 11.05.1977); «Генератор в миллион киловатт», «Награда венчает 
подвиг», «Антикубинская истерия», «Осудить террор и репресии» (Труд. 
08.05.1980). Такія загалоўкі сведчаць пра адсутнасць на медыйным полі агенса, 
суб’ект-суб’ектных адносін, пра экспансію наміналізаваных канструкцый, 
генітыўных ланцужкоў.

Набліжэнне да апавядальнасці, разбурэнне заклікавасці (як інструмента 
агітацыі і прапаганды), выдаленне абстрактнай намінатыўнасці/ап рад-
мечанасці «расчалавечылі» журналістыку, паставілі ў цэнтр медыятэксту 
дзеянне, працэс. Такой выразнай адметнасцю характарызуецца, напрыклад, 
газета «Беларусь-МТЗ обозрение»: «Тракторы марки МТЗ теперь будут 
собирать и в Александрии», «В 6-й больнице открылось отделение реанимации 
для новорожденных», «9 декабря на экскурсии в отделениях Городского 
центра трансфузиологии побывали школьники», «В рамках акции «Наши 
дети» в социально-педагогическом центре района прошел ряд мероприятий», 
«Уже финалисты, уже победители, или Как инженеры боролись за звание 
лучших», «“Беларусы” поднялись на высоту более пяти тысяч метров». 

Канцэпцыя газеты грунтуецца на сіметрычных суб’ект-суб’ектных 
адносінах, якія выражаюцца ў дыялагічнасці па змесце і па форме, калі 
журналіст бачыць у сваім чытачу раўнапраўнага суразмоцу, жывога, 
дзейснага суб’екта, а не tabula rasa – чыстую грыфельную дошку, пусты сасуд, 
які трэба запоўніць. Гэтаму адпавядаюць «галасы» герояў газеты – ад маляра 
ліцейнага цэха да прэзідэнта: «Андрей Валенто: четыре сыночка и старшая 
дочка», «Святлана Тарасевіч: “Здароўя і мірнага жыцця, шчаслівых сем’яў  
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і любімай працы”», «Илья Фирсов: “Все порученные отделу задачи выполняем 
добросовестно”», «Наталья Денисова: “Организаторская деятельность – это 
мое”», «Александр Лукашенко: “Основа нашего национального характера – в 
человечности, сострадании, доброте, жажде справедливости”» і інш. 

Лакальная прэса (раённая, ведамасная, шматтыражная, карпаратыўная) 
заклікана сёння стаць упоравень з чытачом, захоўваючы пры гэтым лідарскія 
камунікатыўныя пазіцыі, таму ўменне прачытваць маўленчую сітуацыю, 
прадбачыць працэс яе разгортвання, разумець суразмоўцу і прагназаваць 
вынікі кантактавання не перастае быць асноўнай прафесійнай якасцю 
журналіста.

Уладзімір Касько

РУБРЫКІ І ЗАГАЛОЎКІ КАРПАРАТЫЎНАГА ВЫДАННЯ  
(на прыкладзе газеты холдынга «Гомсельмаш» )

Праблема рубрык у газеце на сёння застаецца недастаткова вывучанай не 
толькі ў беларускай, але і ў расійскай журналістыцы. А між тым яны дазваля-
юць сфарміраваць аснову тэматычнай мадэлі газетнага выдання, дапамагчы 
чытачу знайсці матэрыял на свой густ, сарыентавацца ў жанравай палітры 
публікацый.

Слова рубрыка ўпершыню з’явілася ў XVII ст. у польскай мове. Яно 
мае лацінскае паходжанне «rubrica ад ruber» – чырвоны. Спачатку першыя 
літары абзаца пісалі чырвонай фарбай, а не звычайным чарнілам. Адсюль 
выраз «чырвоны радок». Рубрыкамі называюць загалоўкі раздзела ў газеце, 
часопісе, кнізе, раздзела, падраздзела тэксту, графемы, якая дазваляе разнесці 
нейкія дадзеныя, інфармацыю па графах, паняццях. 

Аб’ектам нашага даследавання з’яўляецца рубрыкацыя ў газеце «Сель-
машевец» холдынга «Гомсельмаш» – адным з найлепшых, на наш погляд, 
карпаратыўных выданняў Беларусі. У 2015 г. яно адзначыла 85-гадовы юбілей, 
карыстаецца заслужанай павагай і аўтарытэтам у шматтысячнага калектыву 
беларускіх камбайнабудаўнікоў, а таксама у жыхароў Гомеля і вобласці. Веда-
юць газету і ў дзясятках калектываў свету, якіх звязваюць вытворчыя, марке-
тынгавыя сувязі з «Гомсельмашам».

Аўтарытэт газеты залежыць ад многіх фактараў, у першую чаргу ад 
сувязі з чытачамі, падпісчыкамі, ад майстэрства журналістаў, ад дзейснасці 
і эфектыўнасці друкаванага радка. І тое, што на працягу многіх гадоў тыраж 
«Сельмашевца» не зніжаецца, а, наадварот, расце (сёння ён складае каля 2500 
экзэмпляраў), што сярод чытачоў – людзі самых розных узростаў, прафесій, 
схільнасцяў, высокі працэнт моладзі, гаворыць пра многае.


