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ли покиня станы свои и чаяли что корол дадцкои самъ пришол с силою 
своею // А корол датцкои свЪдал что цесарские люди пришли на остров 
Фемерен которои остров преж сего за ними был. i взяли нЪсколко ка-
раблеи на том острову и учели их нарежат и хотЪли проливу Белтъ 
sаперет // а корол датцкои нарядяся своими карабли и пошел в море 
в Sут и обошол их около и людеи своих пустил из караблеи на берег и 
пришли на них изгоном и побили их на том острову всЪх и оставил на 
том острову своих людеи (В-К I, 17, 1627). В ряде случаев членение 
текста на смысловые отрезки визуально подчеркивалось при помощи 
знаков препинания, употребление которых, впрочем, было произволь-
ным, не носило обязательного характера и зависело от субъективного 
видения составителя «вестей».

Вклад «курантельщиков» в становление русской орфографической 
нормы переоценить сложно. Появление «вестей» как особого жанра 
деловой письменности стало своеобразным толчком к упорядочению 
существующих написаний, а регулярный характер новостных текстов 
обеспечил необходимое условие для непрерывной работы над языком, 
состоявшей, прежде всего, в отборе жизнеспособных и адекватных 
средств фиксации письменной речи, а также в устранении графической 
вариативности.

Таццяна Старасценка
Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка

АсАБЛІвАсцІ МоўнАгА АфАРМЛЕннЯ 
пУБЛІцЫсТЫчнАгА ТЭКсТУ

Сучасны публіцыстычны тэкст павінен адпавядаць усім патраба-
ванням моўнага афармлення, таму журналістам неабходна дакладна 
валодаць нормамі беларускай літаратурнай мовы, каб слова не толькі 
мела глыбокі змест, але і адпавядала правілам граматыкі і стылістыкі. 
На жаль, пры чытанні некаторых беларускамоўных выданняў складва-
ецца ўражанне, што, ствараючы свае матэрыялы, аўтары карысталіся 
негалосным правілам: абы па-беларуску, а ўсё астатняе не так істотна. 
У выніку неахайнага стаўлення да ўжывання слова або сінтаксічнай 
канструкцыі ўзнікаюць памылкі. Спынімся на некаторых з іх.

На сённяшні дзень на «Камунарцы» працуе каля 400 чалавек ва 
ўзросце да 31 года, або 25 % ад агульнай колькасці працуючых… «Каму-
нарка» – сучаснае мадэрнізаванае прадпрыемства, якое з’яўляецца вя-
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дучым у сферы перапрацоўчай прамысловасці і своеасаблівым брэндам 
у выпуску кандытарскіх вырабаў (Настаўніцкая газета, 2016, 24 сак.).

Плеаназм на сённяшні дзень, як мяркуе В. Іўчанкаў, «генетычна 
ўзыходзіць да рускай мовы: сего (старарускі ўказальны займеннік, функ-
цыя якога дэйктычная – указанне на нешта, што знаходзіцца перад табой, 
сучасны адпаведнік – гэты) + дня (указанне на час у момант гутаркі – 
сегодня) + (шний) + день (указанне на час у момант гутаркі – сего дня 
день)» [2, с. 56–57]. Даследчык звяртае ўвагу на той факт, што ў рускім 
маўленні ўжыванне на сегодняшний день вынікае з кніжна-пісьмовай 
традыцыі, а для беларускай мовы, якая мае літаратурна-размоўную тра-
дыцыю развіцця, такі плеаназм чужародны, наносны [Тамсама, с. 57]. 
Такім чынам, карэктны выраз – на сёння. Аднак у вузкім кантэксце тады 
двойчы паўторыцца прыназоўнік на (На сёння на «Камунарцы»…), і 
ў выніку створыцца немілагучнасць. Таўталогія працуе, працуючых – 
стылістычная памылка, якая дапаўняецца яшчэ і граматычнай – формай 
не характэрнага для беларускай мовы дзеепрыметніка працуючых. Такая 
ж форма (вядучым) ужываецца і ў наступным прыкладзе. Як зазначае 
А. Каўрус, «на сучасным этапе пазіцыю непрымання дзеепрыметнікавых 
формаў, неўласцівых беларускай мове, падтрымліваюць усё новыя 
аўтары – пісьменнікі, журналісты, вучоныя» [3, с. 105]. У кнізе «Да 
свайго слова. Пытанні культуры мовы» навуковец падстаўна згадвае 
моўную пазіцыю К. Чорнага, які наконт дзеепрыметнікаў у словазлу-
чэннях варкуючых за вакном галубоў, весела сінеючае неба пісаў: «А 
я вось са сваёй мовы выкараняю гэтакія формы і магу без іх выказаць 
беларускаю моваю, што хачу» [3, с. 104]. У адрозненне ад класіка бела-
рускай літаратуры, журналісты, аднак, падобныя формы выкараняць не 
спяшаюцца. Таму чытаем:

Працуючая моладзь – гэта самая актыўная, самая значная частка на-
шага грамадства, якая толькі-толькі ўступіла ў дарослае самастойнае 
жыццё, скіравана на стварэнне і будаўніцтва сваёй краіны і якая імкнецца 
будаваць сваю працоўную кар’еру (Настаўніцкая газета, 2016, 24 сак.).

Паўтлустым шрыфтам вылучаны і памылкі, звязаныя з немі ла-
гучнасцю і таўталогіяй. Як у наступным прыкладзе:

Акрамя таго, вядома, што многія адораныя і проста добра паспя-
ваючыя вучні пакутуюць на перфекцыянізм – абвостранае імкненне да 
дасканаласці (Настаўніцкая газета, 2016, 12 крас.). 

Частай граматычнай памылкай СМІ з’яўляецца выкарыстанне неад-
паведнай склонавай формы назоўнікаў пры дзеясловах з адмоўем не, на-
прыклад, не звяртаў увагу, не выканаў заданне (трэба не звяртаў увагі, 
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не выканаў задання). Як вядома, аб’ект мае форму роднага склону, калі 
пры пераходным дзеяслове ёсць адмоўе не. Гэтага правіла неабходна 
было б прытрымлівацца ў сказе: Зараз, калі я ўжо адпрацавала 1,5 года, 
я не задаю пытанні ўсім без разбору (Настаўніцкая газета, 2016, 22 
сак.). Карэктная форма – не задаю пытанняў.

Граматычныя памылкі ўзнікаюць пад уплывам няправільнага выка-
рыстання формаў ступеняў параўнання прыметніка. Напрыклад, загало-
вак Кітай становіцца бліжэйшым (Настаўніцкая газета, 2016, 7 крас.) 
або сказ Для больш старэйшых вучняў вяроўка лёгка трансфармуец-
ца ў ласо для аповедаў аб пакарэнні Амерыкі еўрапейскімі каланістамі 
(Настаўніцкая газета, 2016, 9 крас.).

У прыведзеным загалоўку ўжыта форма бліжэйшы. У мастацкай 
літаратуры, у тэкстах гутарковага і публіцыстычнага стыляў часам су-
стракаецца выкарыстанне формаў вышэйшай ступені параўнання для 
абазначэння гранічнай (самай высокай ці самай нізкай) ступені якасці 
прадмета, якое ўзнікла пад уплывам рускай мовы і называецца эляты-
вам (ад лац. elativus ‘узвышаны’). Форма элятыва не характэрная для 
беларускай літаратурнай мовы, ёй адпавядаюць састаўныя формы. 
Таму карэктнае ўжыванне – больш блізкі. Варта памятаць, што простыя 
формы найвыйшэйшай ступені параўнання (напрыклад найбліжэйшы) 
«звычайна экспрэсіўныя, таму яны павінны замяняцца састаўнымі 
формамі» [1, с. 128]. Такая замена абумоўлена, бясспрэчна, пэўным 
публіцыстычным жанрам. Форма больш старэйшыя лічыцца памылко-
вай. У моўнай практыцы існуе такі апісальны спосаб утварэння скла-
данай формы вышэйшай ступені параўнання, калі словы куды, яшчэ 
далучаюцца да прыметнікаў у простай форме вышэйшай ступені, на-
прыклад, куды прыгажэйшыя, яшчэ разумнейшы. У прыведзеным сказе 
ў адносінах да вучняў можна было б выкарыстаць форму старшы (кан-
тэкст Для вучняў старшых класаў…).

Выклікае пярэчанне выкарыстанне ў вузкім кантэксце сказаў з 
аднолькавымі злучнікамі ці злучальнымі словамі паміж прэдыкатыўнымі 
часткамі. Складваецца ўражанне, нібыта аўтар валодае толькі адной 
схемай пабудовы сінтаксічных канструкцый:

Давайце глядзець на падзеі той вайны не вачыма імператараў і 
военачальнікаў, якія ставілі перад сабой пэўныя геапалітычныя мэты, а 
вачыма мясцовых жыхароў, якія воляй лёсу апынуліся ў эпіцэнтры кры-
вавай бойні, якая разбурыла спрадвечны лад жыцця, прынесла смерць, 
рабаўніцтва, здзекі, гвалт. Прыкра, але да сённяшняга часу так і не 
вызначана колькасць загінуўшых тутэйшых жыхароў, колькасць спале-
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ных хат і вёсак, колькасць сем’яў, якія сталі бежанцамі (Настаўніцкая 
газета, 2016, 24 сак.).

Сказы прыведзенага ўрыўка складаназалежныя з даданымі 
азначальнымі часткамі, звязанымі з галоўнымі злучальным словам якія. 

Вельмі часта ў разнастайных СМІ можна ўбачыць і пачуць слова ты-
чыцца. Так, Ф. Янкоўскі згадвае прыклад: Што датычыцца бібліятэкі, 
то пра яе ні разу не ўспомнілі ў аддзеле культуры («ЛіМ») [4, с. 40]. 
Мовазнаўца зазначае, што «і ў мове перыядычных выданняў варта было 
б аддаць перавагу спалучэнню што (ж) да…, то (дык): Што ж да 
бібліятэкі, то пра яе ні разу не ўспомнілі ў аддзеле культуры» [Тамсама].

Мова публіцыстычных тэкстаў павінна быць узорнай, унармаванай, 
паколькі журналісцкі тэкст арыентуецца на шырокае кола чытачоў, ся-
род якіх школьнікі і студэнты. У многім дзякуючы СМІ яны спасцігаюць 
заканамернасці ўжывання беларускіх слоў, словазлучэнняў і сказаў. 
Таму патрабаванні павінны быць дастаткова высокімі не толькі да зме-
сту публіцыстычнага матэрыялу, але і да мовы. 
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сисТЕМА сТиЛисТичЕсКих осоБЕнносТЕй 
гАЗЕТного ЗАгоЛовочного КоМпЛЕКсА 

Цель работы – показать систему самых разнообразных стилистиче-
ских особенностей газетного заголовочного комплекса в рамках одной 
статьи. Материал исследования – статья «Уехать нельзя остаться» (га-
зета «Аргументы и факты в Белоруссии» (далее – «АиФ») от 7 августа 
2013 г., на с. 1 – эффектная иллюстрация к статье – своеобразный «кол-
лаж / аппликация», продолжение – с. 34–35). Статья посвящена размыш-


