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ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНЫ ФЕНОМЕН  
ГАЗЕТЫ БЕЛАРУСАЎ ЛАТВІІ «ПРАМЕНЬ»

Па звестках на студзень 2014 г. у Латвіі жыве 74 205 беларусаў 
[гл. 4]. Суайчыннікі ў Латвіі займаюцца бізнесам, грамадскай, куль-
турнай і адукацыйнай дзейнасцю: працуюць Саюз беларусаў Латвіі, 
Асацыяцыя прадпрымальнікаў-беларусаў «Беларускі шлях», дзейнічае 
аб’яднанне мастакоў-беларусаў Балтыі «Маю гонар», функцыянуюць 
грамадскія аб’яднанні – «Прамень», «Уздым», «Сузор’е», «Спадчы-
на», «Мара», «Вясёлка», «Крыніца», «Лянок», «Сябры», «Вербніца», 
«Пралеска», «Злата» і інш. У Рызе працуе школа імя Янкі Купалы. На 
Латвійскім радыё 4 выходзяць перадачы, прысвечаныя дзейнасці на-
шых суайчыннікаў. Аднак адным з самых адметных праектаў беларусаў 
у Латвіі з’яўляецца заснаванне друкаванага СМІ. 

Больш за 20 гадоў выходзіць у свет газета беларусаў Латвіі «Пра-
мень», адно з нешматлікіх беларускіх перыядычных выданняў, што 
выпускаецца па-за межамі Беларусь. За значны ўнёсак у развіццё бе-
ларускага друку ў замежжы, умацаванне беларуска-латвійскіх сувязей 
рэдакцыя газеты 14 кастрычніка 2009 г. пастановай Савета Міністраў 
Беларусі была ўзнагароджана Ганаровай граматай.

27 снежня 1994 г. пабачыў свет першы нумар выдання, у якім 
рэдакцыйная калегія змясціла зварот «Да беларусаў Латвіі», дзе 
адзначалася: «Паважаныя суайчыннікі! Сёння вы трымаеце ў руках і 
здзіўлена разглядаеце першы нумар газеты «Прамень», надрукаваны на 
нашай роднай беларускай мове. <...> Нават у далечыні ад сваёй Радзімы, 
праз блізкую па напрамку і адлегласці газету вы нараўне са сваімі 
сародзічамі прымеце ўдзел у агульнай справе адраджэння беларускіх 
святыняў – мовы, культуры, гісторыі, развіцця на гэтай аснове добрых 
і цесных узаемаадносін паміж беларускім і латышскім народамі» [2, 
c. 1]. Рэдкалегія ставіла перад сабой і сваёй аўдыторыяй нялёгкую 
задачу. Задачу гэту працягвае выконваць і сёння, таму вельмі дзіўным 
выглядае факт адсутнасці звестак пра газету ў бібліяграфіях «Belaru-
sian publishing in the West» [гл. 5], «Беларускі і беларусаведны друк на 
Захадзе» [гл. 1].
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Як сведчаць вынікі кантэнт-аналізу, у тэматычным напаўненні вы-
дання дамінуе культурны складнік. Каля 70 % артыкулаў прысвечана 
пытанням мастацтва, мовы, адукацыі, гістарычнай спадчыны Беларусі. 
Прывядзем некалькі назваў рубрык, што замацаваліся ў выданні: 
«Гісторыя Бацькаўшчыны», «Нашы знакамітыя землякі», «Беларуская 
старасветчына», «Спадчына нашых дзядоў», «Беларускія народныя 
абрады». Гэта ж назіраем і ў загаловачных комплесах матэрыялаў вы-
дання: «Прафесіі даўніны», «600 гадоў на Беларусі», «Ён быў ваяво-
дам, старастам, вялікім канцлерам», «Беларуская зорка ў небе Чылі», 
«Беларускія формы прозвішчаў і іх перадача на іншыя мовы», «Аб Ай-
чыне нашай васільковай – Беларусі», «Імем Чэрскага названы горад, 
краж, гара, даліна...».

Падобная тэндэнцыя да фарміравання кантэнту друкаванага вы-
дання прасочваецца, як сцвярджаюць навукоўцы, у большасці газет і 
часопісаў, інфармацыйных лісткоў і бюлетэняў, што выдаваліся нашымі 
суайчыннікамі за межамі Бацькаўшчыны, паколькі «перыядычныя 
выданні непасрэдна ўздзейнічалі на працэсы нацыянальнага самавыз-
начэння беларусаў у прымаючым грамадстве, спрыялі абуджэнню на-
цыянальнай самасвядомасці дыяспары, зберажэнню нацыянальнай 
ідэнтычнасці. Інфармацыя са старонак газет і часопісаў дапамагала 
фарміраваць этнічнае самаадчуванне беларускай супольнасці замежжа, 
яе этнічную асаблівасць» [3, c. 239]. Родная мова, агульная культурная 
прыналежнасць мацуюць грамадства, асабліва гэта тычыца нацыяналь-
ных суполак ва ўмовах чужога маўленчага асяроддзя.

На старонках выдання публікаваліся матэрыялы амаль усіх 
журналісцкіх жанраў: інфармацыйных (нататкі, замалёўкі, інтэрв’ю, 
справаздачы, рэпартажы), аналітычных (карэспандэнцыі, артыкулы, 
рэцэнзіі, агляды), мастацка-публіцыстычных (нарысы, фельетоны). 
Гэты факт сведчыць пра вельмі сур’ёзнае стаўленне рэдакцыйнай 
калегіі газеты да разнастайвання жанравай палітры выдання для пашы-
рэння цікавасных кругаглядаў і задавальнення розных густавых пераваг 
кожнага прадстаўніка чытацкай аўдыторыі. 

Жыццё ў іншай краіне вымагае ад суайчыннікаў і абавязковай 
інтэграцыі ў грамадства, якое прыняло іх у сваёй нацыйнальна-куль-
турнай прасторы. Прафесійную інфармацыйную дапамогу ў гэтым бе-
ларусам Латвіі аказвае газета «Прамень». На старонках выдання бела-
русы Латвіі знаходзяць навіны пра афіцыйныя ўзаемаадносіны дзвюх 
краін-суседак, артыкулы пра жыццё беларусаў у Латвіі, пра яе культу-
ру і гісторыю, пра важкі ўнёсак у яе гісторыка-культурную скарбонку 
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найлепшых прадстаўнікоў беларускай дыяспары. Наступныя загалоўкі 
публіцыстычных матэрыялаў, якія былі апублікаваны ў газеце «Пра-
мень» за больш як дваццацігадовы перыяд яе працы, пацвярджаюць вы-
казаную думку: «Сувязь латышскіх і беларускіх пісьменнікаў», «Рыжскі 
трыумф віцебскіх мастакоў», «Латышскія выданні пра беларусаў», 
«У Рызе адбыўся вечар беларускай паэзіі», «Праблемам беларусаў – 
дзяржаўнае вырашэнне», «Гісторыя газеты – гэта гісторыя беларускай 
дыяспары ў Латвіі», «Беларуская восень прыйшла ў Елгаву», «А хто 
там ідзе? – Беларусы Латвіі», «Лікаванне праваслаўных Латвіі», «За 
адукацыяй на этнічную Радзіму», «Знаёмства з мастацтвам Латвіі», 
«Дыпламатычнаму ведамству Беларусі ў Даўгаўпілсе – 10 гадоў», 
«Супрацоўніцтва з Урадам Латвіі», «Беларуская асвета ў Латвіі», «Бела-
русы ў Латгаліі: гісторыя і  лічбы». Як сведчаць прыведзеныя прыклады, 
і ў значнай частцы журналісцкіх тэкстаў, у першую чаргу накіраваных на 
аператыўнае інфармаванне беларускай суполкі ў Латвійскай Рэспубліцы 
пра падзеі ў краіне іх пражывання ці ў суседніх дзяржавах (асабліва 
гэта тычыцца рэпартажаў і аналітычных артыкулаў), прэвалюе моцны 
гісторыка-культурны тэматычны складнік, абумоўлены нацыянальнымі 
цікавасцямі чытацкай аўдыторыі газеты «Прамень».

Пры гэтым, як дэманструюць вынікі кантэнт-аналізу, пас тупова га-
зета «Прамень» з вузкафарматнага выдання ператварылася ў грамадска-
палітычную газету з адпаведным тэматычным і жанравым напаўненнем. 
Апошні тэзіс, відавочна, тлумачыцца тым фактам, што не пераставалі 
нашы суайчыннікі ў Латвіі ўважліва сачыць і за афіцыйнымі навінамі 
з Бацькаўшчыны, у чым зноў жа ім дапамагаў «Прамень». На старон-
ках газеты друкаваліся матэрыялы, якія асвятлялі ўнутраную і знеш-
нюю палітыку Беларусі. Адзначым, што пры гэтым рэдкалегія не 
абмяжоўвалася выключна звесткамі пра ўзаемадзеянне кіраўніцтва 
Беларусі і Латвіі, тэматычнае поле падобных медыятэкстаў было і за-
стаецца значна шырэйшым. Пацвердзім сказанае прыкладамі – назвамі 
публіцыстычных артыкулаў: «9 верасня выбары Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь», «Заява Міністэрства замежных справаў Рэспублікі Бела-
русь», «Беларусь за 10 гадоў: Дасягненні і перспектывы», «Беларусь 
і далей будзе жыць сваім розумам і паступаць па сваіх законах», «За 
адзінства нацыі! За дабрабыт! За росквіт Беларусі!», «Беларускі міністр 
у Рызе», «Паездка беларускага віцэ-прэм’ера ў Вентспілс», «Сустрэча 
з Прэм’ер-міністрам Рэспублікі Беларусь», «Грамадзяне Літвы хочуць 
добрых адносінаў з Беларуссю», «Жыццё беларусаў у Латвіі і іншых 
замежных краінах» і інш. 
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Пэўныя тэматычныя лакуны пра падзеі ў свеце на сваіх старон-
ках, як гэта і прынята, газета «Прамень», кіруючыся патрэбамі чы-
тацкай аўдыторыі ў аператыўным і політэматычным інфармаванні, 
запаўняе дайджэстамі матэрыялаў, якія падрыхтаваны супрацоўнікамі 
інфармацыйных агенцтваў ІТАР-ТАСС, БелТА, БелаПАН. Гэта цал-
кам апраўданы падыход, паколькі ўтрыманне ўласных ці спецыяльных 
карэспандэнтаў для лакальнага выдання, якім з’яўляецца газета «Пра-
мень», уяўляецца эканамічна немэтазгодным.

Неабходна падкрэсліць, што кантэнт-аналіз дазволіў выявіць на 
старонках газеты шэраг артыкулаў, якія былі напісаны беларускімі 
вучонымі – Г. Тычко і П. Сцяцко, а таксама вядомымі журналістамі – 
М. Шавыркіным, С. Панізнікам, І. Плескачэўскай. Гэта яшчэ раз свед-
чыць пра ўдумлівы падыход рэдкалегіі да жанравага і тэматычнага 
напаўнення газеты. 

Колькасць палос газеты «Прамень» вар’іравалася ад 4 да 10. Боль-
шасць нумароў у першае дзесяцігоддзе функцыянавання выдання (пе-
рыяд з 1994 па 2004 г.) мела 4 паласы. 

Навуковую цікавасць уяўляе мастацка-тэхнічнае афармленне га-
зеты. Першыя 10 гадоў выданне выходзіла ў чорна-белым фармаце, 
толькі асобныя выпускі мелі аднакаляровыя плашкі, заліўкі, назвы ру-
брык і загалоўкаў на першай і апошняй палосах выдання. Пачынаючы 
з № 1/2011 газета з’яўляецца ўжо цалкам каляровай. Пераход з чорна-
белага на каляровы друк можна патлумачыць некалькімі фактарамі: 
жаданнем дагадзіць чытацкай аўдыторыі, спробамі яе ўтрымання і 
пашырэння; імкненнем да ўзмацнення візуалізацыйных магчымасцяў 
публікацый; наяўнасцю канкурэнцыі з боку латвійскх друкаваных СМІ.

Як паказваюць вынікі праведзенага аналізу, тыраж газеты беларусаў 
Латвіі на працягу 22 гадоў яе выхаду ў свет вагаўся ад 1000 да 5000 
асобнікаў. Працяглы перыяд (з 1995 па 2001 г.) газета выходзіла даволі 
вялікім для падобнага віду выданняў тыражом у 3000 экзэмпляраў. З 
2002 па 2005 г. тыраж газеты складаў 2000 экзэмпляраў. На сёння газета 
выходзіць тыражом у 1000 асобнікаў. Зніжэнне тыражнасці газеты мож-
на патлумачыць фактарамі, якія ўплываюць на выдавецкую дзейнасць і 
працу рэдакцый СМІ па ўсім свеце: глабальнае развіццё інфармацыйных 
тэхналогій; некантралюемае пашэрэнне аб’ёмаў інфармацыі, якую чы-
тачам прыходзіцца самастойна фільтраваць і абмяжоўваць; жаданне 
аўдыторыі атрымліваць інфармацыю праз электронныя медыя. Таму 
працэс зніжэння тыражу газеты можна лічыць натуральным. Аднак вы-
пуск 1000 асобнікаў выдання на аўдыторыю ў 60 000 спажыўцоў бела-
рускай дыяспары ў Латвіі ўяўляецца мэтазгодным. 
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Для пашырэння аўдыторыі, прыцягнення да выдання новых 
чытачоў рэдакцыйнай калегіі газеты беларусаў Латвіі «Прамень» 
можна рэкамендаваць стварыць анлайнавую версію выдання, не 
абмяжоўваючыся размяшчэннем у адпаведным раздзеле сайта Саюза 
беларусаў Латвіі PDF-файла з вёрсткай чарговага нумара. Гэта можа 
быць як асобная платформа, так і старонка на сайце Саюза беларусаў 
Латвіі, дзе матэрыялы самой газеты будуць толькі часткай кантэнту, 
які можа быць пашыраны за кошт допісаў чытачоў, публікацыі відэа- 
і аўдыяфайлаў і г. д. Такая платформа ў перспектыве можа развіцца 
ў паўнавартасны анлайнавы сродак масавай інфармацыі, прыносіць 
камерцыйны прыбытак за кошт платнага кантэнту, размяшчэння 
рэкламных блокаў і паведамленняў.
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ПРАГМАТЫЧНЫ І КАГНІТЫЎНЫ АСПЕКТЫ  
ВЫВУЧЭННЯ МЕДЫЯТЭКСТУ ЯК ДЫСКУРСУ

Мэтавае прызначэнне перыядычнага выдання – паведаміць, пра-
інфармаваць і паўздзейнічаць, паўплываць на чытача. Для выканання 
адпаведных функцый медыятэкст мае комплексны арсенал спосабаў і 
прыёмаў, накіраваных на дасягненне значанага ўплыву рэпрадуцэнта на 
рэцыпіента. Такім чынам пастулюецца заканамерная цікавасць да функ-
цыянавання вербальных знакаў у маўленні, што на сёння з’яўляецца 


