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Вольга Самусевіч

МАДЭЛЯВАННЕ КАРПАРАТЫЎНАГА ВЫДАННЯ: 
КАГЕРЭНТНАСЦЬ ФОРМЫ І ЗМЕСТУ

Сёння недастаткова прадастаўляць інфармацыю аператыўна і цікава. 
Як лічаць спецыялісты, на рынку сучаснай прэсы няма недахопу фактаў  
і навін, ёсць дэфіцыт сэнсаў. Галоўнай задачай прынт-медыя становіцца 
інтэрпрэтацыя інфармацыі, «глыбокая і падрабязная размова з чытачом аб 
падзеях, што адбыліся напярэдадні, – з каментарыямі, ацэнкамі і дадатковымі 
фактамі» [5, с. 6]. У сувязі з гэтым змястоўны складнік атрымлівае новую 
якасць і новае напаўненне ў медыяпрасторы з актуалізацыяй інтэрпрэ-
туючай функцыі. 

У той жа час сусветная тэндэнцыя візуалізацыі вынікавала павелічэнне 
ролі дызайну як мастацка-праектнай дзейнасці. Сёння неабходна, каб га- 
зе та выдзялялася на фоне іншых сваёй формай. Гэта, на нашу думку, ва 
ўмовах пэўнага дэфіцыту эстэтычна аформленай і актуалізаванай візуальнай 
інфармацыі можа павысіць не толькі канкурэнтаздольнасць выдання, але 
і эфектыўнасць успрымання інфармацыі чытацкай аўдыторыяй, дазво ліць 
павялічыць інтэрпрэтацыйны патэнцыял медыя. У дачыненні да карпа-
ратыўных выданняў фірменнае афармленне не толькі выконвае задачу 
ідэнтыфікацыі СМІ, але і рэалізуе рэкламную функцыю.

Для атрымання найбольшага прагматычнага эфекту рэдактару неабходна 
акцэнаваць ўвагу на актуальным мадэляванні свайго выдання. Захоўваючы 
фірменны стыль афармлення, кіраўнік можа актыўна вар’іраваць структу-
ру нумара. Паколькі структура любой газетнай публікацыі ўяўляе сабой 
адзінства зместу і формы, мадэляванне можа адбывацца на любым з гэ-
тых узроўняў. Структура – катэгорыя дынамічная: форма эвалюцыянуе ў 
залежнасці ад змен у змесце. 

У навуковай літаратуры выдзяляюць унутраную форму газетнага матэ-
рыялу і яго знешнюю форму. Калі ўнутраная (ці зместавая) кампазіцыя вызна-
чаецца найперш сістэмай вобразаў-характараў/персанажаў, своеасаблівасцю 
сюжэта, фактамі і дэталямі, то знешняя (архітэктоніка) – гэта чляненне тэксту 
на дыскрэтныя адзінкі. Да архітэктонікі мы аднясём памер, структуру твора, 
візуальнае аздабленне матэрыялу, а да ўнутранай – задуму, тэму, ідэю, на-
строй, адносіны да жыццёвага матэрыялу. 

Кагерэнтнасць паміж знешняй і ўнутранай формай праяўляецца на ўсіх 
стадыях творчага працэсу. На аснове ўнутраных характарыстык журналіст 
вызначае, у якім жанры лепш за ўсё рэалізаваць ідэю публікацыі, а зыходзячы 
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са знешніх параметраў, канструюе структуру твора і яго аб’ём. Межы кожнай 
кампазіцыйнай адзінкі ў журналісцкім тэксце выразна акрэслены і вызначаны 
аўтарам, што арганізуе і накіроўвае ўвагу чытача. 

На думку даследчыкаў, відавочна, што знешнія і ўнутраныя параметры той 
ці іншай жанравай формы ўплываюць на творчую свядомасць аўтара, зада-
ючы, як падкрэсліваў М. Бахцін, тыя ці іншыя «формы бачання і асэнсаван-
ня пэўных бакоў свету». У тэкставай дзейнасці журналіста форма, зразуме-
лая як від, жанр і пад., устанаўлівае для аўтара не толькі пазнавальныя, але і 
выяўленчыя межы. Калі з дапамогай формы журналіст вырашае пытанне, ЯК 
сказаць аб той ці іншай з’яве, то, звяртаючыся да зместу, ён вызначае, ШТО 
сказаць у тэксце. Менавіта таму, з аднаго боку, форма выцякае са зместу, а з 
другой – сама стварае яго шматпланавасць [3 , с. 176]. 

Прафесар Б. Стральцоў, разважаючы аб асаблівасцях журналісцкага пра-
цэсу, 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 адпавяда-
юць менавіта гэтым, канкрэтным фактам і якія, уласна кажучы, акрэсліліся 
пры сутыкненні з жыццёвым матэрыялам» [4, �. 124].

Слушна разважае і вядомы расійскі даследчык М. Кім: «…Ёсць мерка-
ванне, што творчыя пакуты, як правіла, звязаны з пошукам арыгінальнай 
ідэі твора, з выбарам аптымальнай жанравай формы, з вобразнай трактоўкай 
фактаў і пад., без чаго нельга ажывіць мёртвую форму, нават калі яна назы-
ваецца інфармацыяй. Форма ажывае і напаўняецца зместам падчас стварэння 
журналісцкага твора. Па-за гэтым працэсам любая форма ўспрымаецца як нейкі 
зацвярдзелы, апрадмечаны змест. Пры гэтым форма не можа быць зразумела 
незалежна ад зместу… Форма абумоўлена дадзеным зместам, з аднаго боку, і 
асаблівасцю матэрыялу і спосабамі яго апрацоўкі, з іншага боку» [3, с. 175]. 

З гэтай пазіцыі мадэляванне любога выдання, у тым ліку і карпаратыў-
нага, – гэта цэласны погляд на кампазіцыю нумара праз прызму зместавага 
напаўнення і жанравага выканання. 

Для журналісцкай творчасці важная такая якасць, як цэльнасць успрымання. 
Цэльнасць успрымання неабходная як пры кампазіцыйнай пабудове твора, калі 
журналіст імкнецца да гарманічнага спалучэння розных частак тэксту, так і пры 
мадэляванні нумара, калі рэдактар праектуе яго структуру, адбірае актуальныя 
матэрыялы і вызначае іх аптымальнае размяшчэнне на газетнай паласе.
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Такім чынам, змест і форма ў журналісцкім творы (публікацыі, нумары) 
утвараюць кагерэнтнае адзінства, якое выражаецца ва ўзаемапранікненні і ў 
цеснай узаемасувязі. Любая форма, зададзенная аўтару звонку, пераўтвараецца 
ім у працэсе стварэння медыятэксту. «Абагачэнне формы адбываецца за кошт 
новага зместу і творчых новаўвядзенняў аўтара. Менавіта ў гэтым заключаец-
ца літаратурна-творчы складнік тэкставай дзейнасці журналіста» [3, с. 176].

Пры мадэляванні выдання трэба ўлічваць і той факт, што кожная 
архітэктанічная адзінка характарызуецца пэўнымі прыёмамі прасоўвання, 
якія забяспечваюць выдзяленне найважнейшых сэнсаў журналісцкага тэк-
сту і актывізуюць увагу яго адрасата: разнастайныя графічныя выдзяленні, 
паўторы моўных адзінак розных узроўняў, а таксама моцныя пазіцыі тэк-
сту. Да апошніх традыцыйна адносяць загаловак, падзагаловак, лід, першы і 
апошні абзац журналісцкага твора. «Па сутнасці можна назваць толькі адзін 
тэкставы знак, які ўласцівы ўсім тэкстам і заўжды займае ў іх адно і тое ж 
месца, утвараючы моцную пазіцыю, – загаловак» [2, с. 35]. Менавіта гэты эле-
мент павінен найперш аналізавацца з пазіцый тэматычна-ідэйных прыярытэтаў 
нумара і ўлічвацца пры мадэляванні.

Пры мадэляванні знешняй кампазіцыі – архітэктонікі – сучаснага прынт-
выдання вызначальную ролю, на нашу думку, адыгрываюць менавіта 
паралінгвістычныя сродкі. Журналісцкі тэкст за кошт гарманічнага сумяш-
чэння вербальнай часткі з візуальнымі якасцямі набывае рысы аб’ёмнасці 
і шматслойнасці, што дазваляе сумясціць у адным медыятворы ўсе тыпы 
інфармацыі: змястоўна-фактуальную, змястоўна-канцэптуальную і змястоўна-
падтэкставую. Гэта ў сваю чаргу павышае інтэрпрэтацыйны патэнцыял вы-
дання і, адпаведна, эфектыўнасць медыякамунікацыі.

Важна падкрэсліць, што часта менавіта візуальнае афармленне становіцца 
вызначальным пры выбары чытачом матэрыялу. Гэта звязана з тым, што пер-
шасным этапам знаёмства чытача з тэкстам з’яўляецца асэнсаванне зрокава 
ўспрынятага тэксту з мэтай распазнавання чужой думкі, што змяшчаецца ў ім. 

Неабходнасць пастаяннага мадэлявання выдання імкліва расце па меры 
«эскалацыі выявы», якая вынікуе якасна новы працэс развіцця маўленчай 
камунікацыі, што адпавядае патрэбам сучаснага інфармацыйнага грамадства.

Сучасныя медыятэксты валодаюць нормамі, якія рэгулююць «знешняе» 
афармленне – архітэктоніку. Так, І. Клюканавым у навуковы ўжытак быў уведзе-
ны тэрмін «графічная норма», пад якім разумеецца стандарт, мадэль, што ўяўляе 
«прыклад гістарычна сфарміраванай практыкі зрокавага ўвасаблення таго ці 
іншага тыпу тэксту» [Цыт. па: 1, с. 17]. 



102

Графічная норма ўваходзіць у якасці кампанента ў больш шырокае паняц-
це камунікатыўна-прагматычнай нормы, якое аб’ядноўвае моўныя і нямоўныя 
правілы пабудовы тэкстаў у вызначанай тыповай сітуацыі з канк рэтнай 
аўтарскай інтэнцыяй для дасягнення аптымальнага прагматычнага ўздзеяння 
на адрасата.

Межы камунікатыўна-прагматычных норм сёння дакладна не вызначаны, 
разам з тым гэта дастаткова ўстойлівыя арыенціры для мадэлявання перыядыч-
ных выданняў, паколькі ў іх адлюстроўваюцца і замацоўваюцца маўленчыя 
і візуальныя стэрэатыпы перадачы інфармацыі ў тыповых камунікатыўных 
умовах. Веданне гэтых норм дазваляе беспамылкова, не ўнікаючы ў змест 
тэксту, ужо толькі па афармленні адрозніваць газетны тэкст ад рэкламнага ці 
інтэрв’ю ад анонса.

Камунікатыўна-прагматычныя нормы адрозніваюцца рознай ступенню сва-
ёй жорсткасці нават у межах адной газетнай паласы. Да найбольш аблігаторных 
адносяцца камунікатыўна-прагматычныя нормы тэкстаў, якія абслугоўваюць 
сітуацыі афіцыйных адносін (пастановы, указы, інструкцыі і пад). Значна 
меншымі абмежаваннямі і большым дыяпазонам пры мадэляванні характа-
рызуецца камунікатыўна-прагматычная норма рэкламнага тэксту (ці часам 
мастацкага), у афармленні якога немалая роля належыць уяўленню, фантазіі, 
эстэтычнаму густу як яе аўтара (супрацоўніка рэкламнага агенцтва), так і яго 
суаўтараў (мастака, фатографа, рэдактара).

Камунікатыўна-прагматычныя нормы прад’яўляюць павышаныя патра- 
баванні да камунікатыўнай кампетэнцыі ўдзельнікаў зносін, не толькі да  
рэдактара і журналіста, але і да чытацкай аўдыторыі: цэласнае, сінтэтычнае 
ўспрыманне тэксту, уменне кадзіраваць/дэкадзіраваць інфармацыю, якая пе-
радаецца вербальнымі і невербальнымі знакамі, наяўнасць эстэтычнага густу. 
Веданне гэтай нормы становіцца аблігаторнай умовай паспяховага здзяйснен-
ня сучаснай візуальна-вербальнай камунікацыі. 

Можна часта пачуць нараканні як медыяспецыялістаў, так і чытачоў на 
тое, што дызайн многіх карпаратыўных выданняў застаецца нецікавым: 
слабая візуалізацыя (часта няякасная), «саўковае» афармленне матэрыялаў, 
клішыраванасць моўнага матэрыялу, стэрэатыпнасць зместавага напаўнення. 

Аднак падчас пагоні за сучаснымі візуальна-графічнымі тэндэнцыямі ў га-
зетным дызайне неабходна памятаць пра меру. Празмерная візуалізацыя нясе 
пэўную пагрозу, часта парушаючы камунікатыўна-прагматычныя нормы. 

Як адзначае У. Тулупаў, «празмерна актыўны дызайн перастае выконваць 
арганізуючую ролю, паколькі ігнаруе свой галоўны прынцып – падпарадка-
ванасць зместу. Такі дызайн перастае быць функцыянальным. Форма, якая 
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валодае адноснай самастойнасцю, па вызначэнні – другасная. Крыклівая, 
агрэсіўная форма паслабляе камунікацыю, але як бы незаўважная форма, 
насупраць, павышае яе эфектыўнасць. Толькі свядомае падпарадкаванне 
сэнсам робіць дызайнерскую работу прафесійнай» [5, с. 13]. Камунікатыўна-
прагматычныя нормы карпаратыўнага выдання прадугледжваюць і ўлік тако-
га важнага крытэрыя, як арганізацыя, дзейнасць якой яны медыяпрэзентуюць. 

Што тычыцца мадэлявання зместавых параметраў, то тут даследчыкі ад-
значаюць прагматычную перавагу карпаратыўных выданняў над масавымі 
грамадска-палітычнымі. «Глабальныя выданні не заўжды здольныя “дасту-
кацца” да асобна ўзятага чалавека за кошт уніфікаванага ўяўлення аб куль-
туры ўвогуле, у выніку чытач выкарыстоўвае атрыманую з гэтых крыніц 
інфармацыю як чыста навінавую. Не маючы магчымасці абаперціся на агуль-
ную семіятычную прастору канкрэтнага соцыуму, журналіст апеліруе толькі 
да агульначалавечых фактараў, што абмяжоўвае магчымасці ўздзеяння на 
аўдыторыю» [2, с. 52]. У гэтым плане прагматычная спецыфіка журналістыкі 
карпаратыўных медыя заключаецца ў магчымасці дакладнай адрасацыі матэ-
рыялу. Уплывовы эфект журналісцкага тэксту ў гэтым выпадку максімальны.

Такім чынам, эфектыўнае мадэляванне сэнсавых і структурных сувязяў, 
якія ўдзельнічаюць у тэкстаўтварэнні, павінна здзяйсняцца з улікам 
кагерэнтнасці формы і зместу і магчымае толькі пры ўмове безумоўнай 
арыентацыі на прагматыку – адносіны аўтара тэксту і чытача. Камунікатыўна-
прагматычны патэнцыял карпаратыўных СМІ залежны ад іх спецыфікі – кан-
крэтнай адрасаванасці любога медыяпаведамлення, што не толькі садзейнічае 
аптымізацыі творчай дзейнасці, але і дазваляе найбольш эфектыўна і мэтава 
фарміраваць грамадскую думку. 
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