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ВЭБ-МЕДЫЯТЭКСТ У СІСТЭМЕ КАМУНІКАЦЫІ: 
НАРАТЫЎНАСЦЬ/ПАДЗЕЙНАСЦЬ

Разглядаюцца праблемы арганізацыі медыйных вэб-тэкстаў, асаблівая ўвага 
звяртаецца на спецыфіку функцыянавання сучасных сацыяльных медыя з глед-
жання сфералагічных (платформенных) параметраў, на канкрэтных прыкладах 
пацвярджаецца прынцып перакуленай піраміды ў стварэнні паведамленняў на 
медыйнай вэб-платформе. 

Ключавыя словы: вэб-медыятэкст; наратыў; загаловак; журналіст; сацыяль-
ныя медыя; падзейнасць; паведамленне; камунікацыя.

Арганізацыя медыятэксту на базе вэбавай платформы мае важныя 
асаблівасці, якія вызначаюцца ўмовамі функцыянавання сацыяльных 
медыя, такімі як 1) адкрытасць грамадства, вынікам чаго з’яўляецца 
нарастанне дыялогавай мадэлі кантактавання і пашырэнне выкарыстання 
рознастылёвай лексікі; 2) спецыялізаванасць ведаў, што выклікана 
шырокім пранікненнем інтэрнацыянальнай і запазычанай лексікі, звязанай 
з новай інтэлектуальнай, інфармацыйнай, тэхналагічнай, фінансавай, 
маркетынгавай і арганізацыйна-прававой інфраструктурай; 3) пашырэнне 
інфарматыўнасці слова, што прыводзіць да семнага яго папаўнення, 
семантычнай інтэрпрэтацыі, пашырэння межаў аманіміі, фарміравання 
новых тэматычна-ўніфікаваных груп; 4) расхістванне канонаў лінейнага 
тэксту, у выніку чаго трансфармуецца асацыятыўная база ўспрымання 
інфармацыі (з’яўленне так званага сімультаннага кантрасту). 

Вэб-медыятэкст, узяты ў падзейным аспекце, як «маўленне – 
мэтанакіраванае сацыяльнае дзеянне» ў дыскурснай канцэпцыі ўяўляе 
сабой феномен сфералагічнай, ці платформеннай, дзейнасці. Ствараецца і 
ўспрымаецца ён на падставе структур-сцэнарыяў, выпрацаваных практыкай 
спажывання інфармацыі і на базе вопыту сацыяльнага ўзаемадзеяння 
грамадства з традыцыйнымі СМІ. Аднак з’яўляюцца новыя мадэлі камунікацыі 
ў сацыяльных медыя, заснаваныя на іншых параметрах арганізацыі тэксту. 
Да іх належаць наратыўныя канструкцыі, прырода якіх спецыфічная 
і грунтуецца на а) апавядальнасці, б) канкрэтнасці, в) лакатыўнасці,  
г) тэмпаральнасці і в) маркіраванай структурыраванасці. Працягам наратыву 
можна лічыць гіпертэкстуальнасць. 

Журналіст і спажывец інфармацыі знаходзяцца ў адной прасторава-
часавай плоскасці, у адной семіятычнай прасторы. Яны звязаны, 
можна сказаць, агульнай рэчаіснасцю як яе непасрэдныя ўдзельнікі 
і супрацьпастаўлены як рэальна існуючыя асобы, што маюць свае 
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суб’ектыўна-маўленчыя планы. Аднак цэласнасць тэксту не разбураецца, 
таму што ў мадальных адносінах роль журналіста з’яўляецца дамінантнай, 
вырашальнай. Адна і тая ж рэальная сітуацыя можа быць пададзена з 
гледжання знешняга (аўтара) і ўнутранага (персанажа) інтэрпрэтатараў. 
Калі ў мастацкім тэксце аўтар знаходзіцца па-за апісваемаей сітуацыі і можа 
канструяваць яе сам, то ў журналісцкім тэксце аўтар у большасці выпадкаў 
знаходзіцца ў цэнтры сітуацыі і з’яўляецца ўнутраным інтэрпрэтатарам, 
арыентацыйным цэнтрам ідэнтыфікацыі асоб, пунктаў прасторы, адрэзкаў 
часу ў тэксце і забяспечвае выбар неабходных маўленчых сродкаў. Да гэтага 
ж вэб-тэкст павінен быць аператыўна сканструяваным.

Аператыўнасць у сістэме функцыянавання медыя мае шматаспектны 
і рознаэлементны характар, які закранае экстралінгвістычную пабудову 
тэксту. Да экстралінгвістычных фактараў існавання вэб-медыятэксту 
можам аднесці: а) аператыўнасць пры ставарэнні тэксту, на напісанне якога 
адводзіцца абмежаваная колькасць часу, б) аператыўнасць распаўсюджання; 
в) аператыўнасць успрымання.

Першы і апошні фактары дыягназуюць у такім разе праяўленне 
спецыфічных характарыстык медыятэксту, як спалучэнне стандарту 
і экспрэсіі, адаптаванасць яго да ўспрымання ў канкрэтных умовах – 
абмежаванасць у часе, лакальная неўладкаванасць і інш. Адсюль асаблівыя 
патрабаванні да пабудовы наратыўных паведамленняў, а менавіта: 
гранічная даўжыня словазлучэнняў, непажаданасць канструкцый з левым 
распаўсюджваннем, актыўнае выкарыстанне фатычных сродкаў, пазбяганне 
аддзеяслоўных назоўнікаў і г. д.

Аб’ектыўнай прычынай дамінавання стандарту над экспрэсіўнымі 
сродкамі ў традыцыйным тэксце СМІ можна было лічыць яго аператыўнае 
напісанне. Звычайна гэта абмяжоўвалася да максімум 17. 00 рабочага дня 
рэдакцыі, затым тэкст павінен быў уключацца ў канчатковы вытворчы 
працэс (гэта характэрна і сёння для вячэрняй друкаванай прэсы). 

У арсенале журналіста ёсць шмат гатовых маўленчых канструкцый, 
прыдатных для выражэння асноўнай інфармацыі. Такія канструкцыі не 
набываюць устойлівы (фразеалагізаваны) выгляд, а характарызуюцца 
высокай частотнасцю сінтагматычнага размяшчэння, дакладней кажучы, 
сінтагматычнай злітнасці. Журналіст спрабуе гаварыць гатовымі 
сінтагмамі (маўленчымі адрэзкамі), якія лёгка аднаўляюцца рэцыпіентам, 
ствараючы такім чынам эфект зразумеласці і сутворчасці. Аднак яны ж 
вуалююць аўтарства тэксту, і часам пад ім ужо не патрэбна было прозвішча 
журналіста, бо тэкст стандартны, мінімальна індывідуалізаваны. Сёння 
сітуацыя памянялася. Журналіст стаў вылучацца ўласным маўленнем, праз 
што фарміруецца нават індывідуальна-аўтарскі стыль. Можа вырознівацца і 
маўленчая манера выдання. 
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Аператыўнасць стварэння вэб-медыятэксту ўзрасла да імгненнага эфекту, 
калі журналіст на хаду стварае тэкст, фармаціруе яго і выстаўляе на публічны 
разгляд. Тэкст набывае выгляд шасцікампанентнай наратыўнай формулы: 
хто ўдзельнік?, што адбылося?, калі?, дзе?, чаму? па якой прычыне?. 

Наратыў ёсць вербальны выклад падзеі, паведамленне, якое можа 
падавацца кожным журналістам па-рознаму. У традыцыйнай журналістыцы 
наратыўны падыход знайшоў прымяненне ў прынцыпе перакуленай 
піраміды. Гэта застаецца важным і ў арганізацыі вэб-медыятэкстаў. 

Звычайны расповед базуецца на прынцыпе паслядоўнага разгортвання 
падзей, якія ідуць адно за адным ці вынікаюць адно з другога. Усё 
павінна спрацоўваць на развязку гісторыі. Пасля развязкі даецца вывад 
з усяго апавядання, павучальная думка, мараль (напр., байкі, казкі). У 
інфармацыйным трохкутніку docere – movere – delectare развязцы адпавядае 
апошні кампанент. Самым сціслым тэкстам-расповедам можна лічыць 
апавяданне Цэзара свайму сябру Амніцыю пра атрыманую перамогу ў ходзе 
Пантыйскай вайны: «Прыйшоў, убачыў, перамог» («Veni, vidi, vici»). 

Паводле прынцыпу перакуленай піраміды, пра самае важнае 
паведамляецца адразу. Сярэдзіна і канцоўка служаць для дэталёвай 
расшыфроўкі пададзенай інфармацыі. Такая мадэль высокачастотна 
прымяняецца пры канструкцыі медыйных вэб-тэкстаў. Наратыўныя 
загалоўкі могуць утрымліваць ў сабе развязку, якая падпарадкавана 
камунікатыўным мэтам журналіста/рэдакцыі. Праілюструем гэта на 
прыкладзе паведамленняў ад 23.01.2019 з чатырох парталаў (mpravda.by, 
minsknews.by, ria.ru, korrespondent.net.) пра тое, што Палата Прадстаўнікоў 
Кангрэса ЗША прыняла законапраект «Аб падтрымцы НАТО». 

Так, на сайце «Мінскай праўды» знаходзім наратыўны загаловак у 
выглядзе апавядальнага сказа «Палата Представителей США приняла 
законопроект с запретом Трампу выводить страну из НАТО», у якім, па 
сутнасці, эксплікаваны сюжэт. На сайце партала «Минск-новости» назіраем 
інтэрпрэтацыйную мадэль паведамлення з падтэкстам: «Конгресс США 
запретил Трампу выходить из НАТО», нарацыя якога паказвае перш за ўсё 
на забарону прэзідэнту прымаць пэўныя рашэнні. Загаловак, лід і аповед 
у матэрыялах падпарадкаваны ілакуцыі, якая зыходзіць з камунікатыўных 
установак рэдакцыі. Гэта відаць з параўнання паведамленняў: 

Мінская праўда Минск-новости
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ США 
ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ С 
ЗАПРЕТОМ ТРАМПУ ВЫВОДИТЬ 
СТРАНУ ИЗ НАТО

КОНГРЕСС США ЗАПРЕТИЛ 
ТРАМПУ ВЫХОДИТЬ ИЗ НАТО
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Палата представителей Конгресса 
США 22 января подавляющим 
большинством голосов (357 – «за» 
и 22 – «против») проголосовала за 
законопроект, который запрещает 
президенту вывод Соединенных 
Штатов из Североатлантического 
альянса (НАТО). Результаты 
голосования опубликованы на сайте 
Конгресса, сообщает ТАСС.

Законопроект «О поддержке НАТО» 
предполагает отклонение любых по-
пыток президента выйти из альянса и 
запрещает использовать бюджетные 
средства для осуществления тако-
го шага (https://mpravda.by/2019/01/
palata-predstavitelej-ssha-prinjala-
zakonoproekt-s-zapretom-trampu-
vyvodit-stranu-iz-nato/).

Критика американским президен-
том Дональдом Трампом северо-
атлантического альянса вызвала 
беспокойство американских кон-
грессменов, которые приняли закон 
в поддержку НАТО. Об этом, как 
передает корреспондент агентства 
«Минск-Новости», сообщаЦют ми-
ровые информационные агентства.

Закон, принятый Палатой представи-
телей конгресса США подавляющим 
числом голосов (357 – «за», 22 – «про-
тив») блокирует любые шаги, направ-
ленных на выход страны из североат-
лантического союза 

(https://minsknews.by/kongress-ssha-
zapretil-trampu-vyihodit-iz-nato/).

У наступных паведамленнях наратыўны загаловак узмацняе 
інтэрпрэтацыйны эфект, які на прамую не вынікае з факта – прыняццё 
законапраекта. Інфармацыйная формула (хто (кангрэс), што (прыняў 
законапраект), дзе (ЗША), калі (22 студзеня), чаму (у падтрымку альянса), 
па якой прычыне (блакіраваць выхад) разбураецца і зводзіцца ў адным 
выпадку да думкі эксперта аб дыскрэдытацыі Трампа, а ў другім – увогуле 
да жадання Трампа… выйсці з альянса. Параўнаем: 

Риа-новости. Радио Sputnik Корреспондент.net
МНЕНИЕ: ЗАКОНОМ В ПОД-
ДЕРЖКУ НАТО КОНГРЕСС США 
ХОЧЕТ ДИСКРЕДИТИРОВАТЬ 
ТРАМПА

Американские конгрессмены при-
няли закон, который фактически 
запрещает Дональду Трампу выход 
страны из НАТО. Однако, как отме-
тил в эфире радио Sputnik политолог 
Владимир Шаповалов, в планы пре-
зидента США это и не входило.

Палата представителей конгресса 
США приняла закон в поддержку 
НАТО, мешающий президенту Дональ-
ду Трампу выйти из альянса в случае, 
если он решится на такой шаг (https://
ria.ru/20190123/1549751163.html). 

СМЫСЛА НЕТ И ДОРОГО. 
ТРАМП ХОЧЕТ ВЫЙТИ ИЗ НАТО

Президент США не оставляет идею 
выхода из военного альянса. Чтобы 
этого не допустить конгрессмены 
приняли закон, но его должен под-
писать Трамп.

Американские конгрессмены приня-
ли законопроект, запрещающий пре-
зиденту США Дональду Трампу ис-
пользовать государственные средства 
для выхода из НАТО 

( h t t p s : / / k o r r e s p o n d e n t . n e t /
world/4056896-smysla-net-y-doroho-
tramp-khochet-vyity-yz-nato).
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Нарацыя ў медыйных вэб-тэкстах па прычыне сваёй анталагічнай 
канкрэтыкі садзейнічае наданню выказванню суб’ектыўнага характару. 
Меркаванне журналіста/блогера/карыстальніка інтэрнэту становіцца 
ўпоравень з тысячамі думак і інтэрпрэтацый шматлікіх патэнцыйных 
вэб-карыстальнікаў. Ад фактуальнай дакладнасці залежыць, наколькі 
стваральнік тэксту будзе аб’ектыўным, пераканаўчым і, як вынік, 
запатрабаваным у прафесіі. Прынцып перакуленай піраміды на медыйнай 
вэб-платформе становіцца вырашальным у стварэнні паведамленняў. 
Галоўнае не пераблытаць развязку ў сваёй «гісторыі» з мэтай, дзеля чаго 
ствараеш тэкст…

Дмитрий Никонович
Белорусский государственный университет (г. Минск, Беларусь)

АДАПТАЦИЯ ГАЗЕТНОГО КОНТЕНТА 
К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЕ

Исследуется кроссмедийный потенциал современных газетных редак-
ций, актуализируется проблема эффетивного использования контента пе-
чатной газеты на веб-сайте редакции (на примере издания «СБ. Беларусь  
сегодня»)

Ключевые слова: кроссмедиа; медиаконтент; адаптация контента; принт-
версия; веб-версия.

Кроссмедийный характер современного журналистского производства 
ставит перед медиаменеджментом сложные организационные задачи. Для 
завоевания новых аудиторий газетные редакции диверсифицируются: об-
новляют сайты, ведут аккаунты в социальных сетях, используют мессен-
джеры. При этом главных редакторов республиканских и региональных пе-
чатных СМИ все еще беспокоит переход от модели «одна команда для одной 
газеты» к модели «одна команда для множества медиаплатформ».

В некоторых медиапредприятиях остро стоит вопрос стимулирования 
сотрудников к мультиплатформенному творчеству. В отдельных коллекти-
вах до сих пор не приняты нормы вознаграждения за негазетные материалы 
(часто гонорар не предусмотрен вовсе). Маломотивированные авторы не 
стремятся наполнять онлайн-ресурсы уникальным контентом и отдают креа- 
тивный приоритет принт-версии. По сей день газета выступает «донором» 
контента для многих виртуальных площадок.

Сложившаяся ситуация большинству управленцев не кажется критич-
ной: они относятся к онлайн-«расширениям» редакции исключительно 
как к дополнительным каналам распространения ранее произведенного со-


