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УВОДЗІНЫ

Вучэбная дысцыпліна «Журналісцкае майстэрства» ўваходзіць у цыкл 
спецыяльных дысцыплін дзяржаўнага кампанента вучэбнага плана ўстаноў 
вышэйшай адукацыі. Яна мае тэарэтыка-прыкладны характар: дазваляе 
студэнтам даведацца аб агульных заканамернасцях адлюстравання ў СМІ 
сацыяльна-палітычных і культурных з’яў; служыць выпрацоўцы навыкаў 
стварэння тэкстаў у розных жанрах журналістыкі; акцэнтуе ўвагу на спе-
цыфіцы функцыянавання друкаванай перыёдыкі, мадэлявання газет, часо-
пісаў і стварэння журналісцкіх твораў ва ўмовах медыяканвергенцыі і інш. 
У ходзе лекцыйных і практычных заняткаў студэнты паглыбляюць веды, 
атрыманыя падчас вывучэння папярэдніх профільных дысцыплін («Асно-
вы журналістыкі», «Выпуск вучэбных СМІ» і г. д.). Праграма дысцыпліны 
ахоплівае шырокі дыяпазон тэм: ад фармальных прыкмет і класіфікацыі 
жанраў да стварэння аўтарскага журналісцкага твора.

Мэта вучэбнай дысцыпліны – сістэмнае вывучэнне студэнтамі агуль-
напрафесійных заканамернасцей у працэсе стварэння журналісцкіх твораў, 
распрацоўка і напісанне аўтарскіх публіцыстычных матэрыялаў па абранай 
актуальнай тэматыцы. У задачы вучэбнай дысцыпліны ўваходзіць: зама-
цаванне ўяўленняў студэнтаў аб сістэме жанраў сучаснай журналістыкі; 
удасканаленне навыкаў збору і апрацоўкі інфармацыі, арганізацыі тэксту; 
асэнсаванне спецыфікі стварэння журналісцкіх твораў з улікам запытаў 
сучаснай аўдыторыі і інш.

У выніку студэнт павінен:
•  ведаць: прадмет журналістыкі; прынцыпы і функцыі журналістыкі; 

спецыфіку стварэння журналісцкіх твораў; канцэпцыі функцыянавання 
жанраў журналістыкі; метады і формы адлюстравання рэчаіснасці ў жан-
рах журналістыкі; тэндэнцыі ў запытах аўдыторыі да якасці кантэнту ай-
чынных СМІ;

•  умець: абіраць тэму і жанр публікацыі; апрацоўваць сацыяльна знач-
ную інфармацыю для чытацкай аўдыторыі; выкарыстоўваць адпаведныя 
жанравым асаблівасцям маўленча-стылістычныя рэсурсы;

•  валодаць: методыкай стварэння інфармацыйных, аналітычных 
і мастацка-публіцыстычных жанраў журналістыкі; сучаснымі інфарма-
цыйнымі тэхналогіямі пры падрыхтоўцы матэрыялаў СМІ.

Вывучэнне дысцыпліны патрабуе:
•  акадэмічных кампетэнцый (АК): АК–1: умець прымяняць базавыя 

навукова-тэарэтычныя веды для вырашэння тэарэтычных і практычных 
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 задач; АК–2: валодаць сістэмным і параўнальным аналізам; АК–3: валодаць 
даследчыцкімі навыкамі; АК–4: умець працаваць самастойна; АК–5: быць 
здольным спараджаць новыя ідэі; АК–6: валодаць міждысцыплінарным па-
дыходам пры вырашэнні праблем; АК–7: мець навыкі, звязаныя з выкары-
станнем тэхнічных прылад, кіраваннем інфармацыяй і працай з камп’юта-
рам; АК–8: валодаць навыкамі вуснай і пісьмовай камунікацыі; АК–9: умець 
вучыцца, павышаць сваю кваліфікацыю на працягу ўсяго жыцця;

•  сацыяльна-асобасных кампетэнцый (САК): САК–1: валодаць якас-
цямі грамадзянскасці; САК–5: быць здольным да крытыкі і самакрытыкі; 
САК–6: умець працаваць у камандзе;

•  прафесійных кампетэнцый (ПК): ПК–1: пастаянна ўдасканальваць 
метады стварэння журналісцкага кантэнту, выкарыстоўваючы  сучасныя 
інфармацыйныя тэхналогіі; ПК–2: творча прымяняць атрыманыя веды 
і здабытыя навыкі ў прафесійнай дзейнасці; ПК–3: валодаць асновамі 
творчай дзейнасці тэле-, радыё- і інтэрнэт-журналіста, методыкай тэле-, 
радыё- і інтэрнэт-журналістыкі, прафесійным майстэрствам тэле-,  радыё- 
і  інтэрнэт-журналіста; ПК–5: валодаць навыкамі распрацоўкі, напаўнен-
ня і абнаўлення сайтаў інтэрнэт-выданняў, інфармацыйных агенцтваў, 
прэс-цэнтраў, прэс-службаў; ПК–6: валодаць навыкамі тэхналагічнага 
 працэсу выпуску газет і часопісаў, у тым ліку: асновамі паліграфіі, камп’ю-
тарнай вёрсткай, методыкай працы літаратурнага работніка, асновамі 
рэдактуры журналісцкіх тэкстаў; ПК–8: арганізоўваць працу малых калек-
тываў выканаўцаў для дасягнення пастаўленых мэт, матываваць выканан-
не   ўскладзеных на членаў працоўных калектываў абавязкаў; ПК–9: вес-
ці ўнутраную дакументацыю арганізацыі ў адпаведнасці са службовымі 
абавязкамі, весці ўнутраную перапіску; ПК–10: узаемадзейнічаць са спе-
цыялістамі сумежных профіляў у межах выканання агульных творчых 
задач; ПК–12: выкарыстоўваць эфектыўныя формы ўдзелу арганізацыі 
ў палітычным працэсе, садзейнічаць прадуктыўнай камунікацыі ўлады 
і грамадства праз сродкі масавай інфармацыі; ПК–13: ажыццяўляць пошук, 
сістэматызацыю і аналіз інфармацыі па перспектывах развіцця галіны, 
інавацыйных тэхналогіях, праектах, рашэннях; ПК–14: вызначаць мэты 
інавацый і спосабы іх дасягнення; ПК–15: працаваць з навуковай, тэхніч-
най і патэнтнай літаратурай; ПК–21: ажыццяўляць распрацоўку, рэаліза-
цыю і аптымізацыю інфармацыйных рэсурсаў і патокаў у арганізацыях; 
ПК–22: рыхтаваць даклады, матэрыялы да прэзентацый; ПК–23: аналіза-
ваць базавыя мадэлі палітычнай камунікацыі як кагнітыўныя канструк-
цыі, што канцэптуальна адлюстроўваюць змест працэсаў інфармацый-



8

нага ўздзеяння і ўзаемадзеяння ў палітычнай сферы; ПК–24: рыхтаваць 
 інфармацыйна-аналітычныя заключэнні, разумець методыкі прагназаван-
ня палітычных працэсаў; ПК–26: прадстаўляць вынікі зробленай працы 
ў выглядзе справаздач,  рэфератаў, артыкулаў, аформленых у адпаведнасці 
з наяўнымі патрабаваннямі з прыцягненнем сучасных сродкаў рэдагавання 
і друку; ПК–27: умець аналізаваць сацыяльна значныя праблемы і працэсы 
ў кантэксце  ідэалогіі беларускай дзяржаўнасці і інфармацыйнай палітыкі, 
што праводзіцца ў  Рэспубліцы Беларусь; ПК–28: валодаць метадалогіяй 
дзейнасці па зборы, апрацоўцы і распаўсюджанні інфармацыі з дапамо-
гай СМІ; ПК–29: умець прымяняць сістэму метадаў журналісцкай твор-
часці, жанравыя разнавіднасці журналісцкага тэксту і асаблівасці працы 
над матэрыяламі розных жанраў; ПК–30: ажыццяўляць збор і сістэматы-
зацыю навукова-практычнай інфармацыі па тэме даследавання ў галіне 
інфармацыі і камунікацыі; ПК–34: выяўляць асаблівасці развіцця мікра- 
і  макраўзроўневага кірункаў даследаванняў палітычнай камунікацыі; ПК–35: 
выяўляць і даследаваць асноўныя тэндэнцыі ў развіцці тэарэтычных кан-
цэпцый і прыкладных мадэлей палітыка-камунікацыйных працэсаў.

Вучэбна-метадычны комплекс «Журналісцкае майстэрства» распраца-
ваны калектывам кафедры перыядычнага друку і вэб-журналістыкі факуль-
тэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў адпаведнасці са 
зместам аднайменнай вучэбнай дысцыпліны, прадстаўленым у вучэбнай 
праграме.

У першую чаргу ВМК уключае багаты тэарэтычны раздзел, які скла-
даецца з шырокага спектра тэм аб стане, праблемах і перспектывах жур-
налісцкай практыкі ў Беларусі. У выданні таксама прадугледжаны:

•  практычны раздзел з варыянтамі заданняў для студэнтаў;
•  раздзел кантролю ведаў з рэкамендацыямі па ацэнцы вынікаў вучэб-

най дзейнасці і спісам прыкладных пытанняў да экзамену;
•  дапаможны раздзел, які змяшчае кароткі змест вучэбнага матэрыялу 

і актуальны спіс літаратуры па прадмеце.
Цытуемыя тэкставыя фрагменты, якія маюць навуковую і вучэбна-ме-

тадычную значнасць для выкладу зместу кнігі, падаюцца аўтарамі на бела-
рускай мове. Фрагменты журналісцкіх, мастацка-публіцыстычных твораў 
(як і іх назвы) падаюцца на мове арыгінала.

Выданне адрасуецца падрыхтаванаму чытачу, які валодае асновамі 
журналісцкай прафесіі і базавымі тэарэтычнымі ўяўленнямі аб ёй. Вучэб-
на-метадычны комплекс можа выкарыстоўвацца студэнтамі пры напісанні 
курсавых, дыпломных работ, тэзісаў і матэрыялаў да студэнцкіх навуко-
ва-практычных канферэнцый.



ТЭАРЭТЫЧНЫ 
РАЗДЗЕЛ
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ТЭМА 1 
ТВОРЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ ЖУРНАЛІСТА

1.1. Віды творчай дзейнасці ў журналістыцы

Журналістыка ўключае розныя віды творчай дзейнасці, што звязана 
з калектыўным характарам рэдакцыйнай практыкі і з тым, што для ўсіх 
крэатыўных супрацоўнікаў у вытворчым працэсе СМІ адведзены свае ролі 
і функцыі. Услед за Я. Прохаравым прынята ўмоўна вылучаць тры віды 
творчай дзейнасці ў журналістыцы: аўтарскую, арганізатарскую і рэдак-
тарскую. Аўтарская дзейнасць – самая важная з іх. Ёй займаецца пера-
важная большасць работнікаў СМІ. Гэта дзейнасць прадстаўлена такімі 
ролямі, як карэспандэнт, рэпарцёр, інтэрв’юер і інш., звязана з напісан-
нем і падтрыхтоўкай да друку ці да эфіру ўласных твораў, з кампаноўкай 
іх у нумар або праграму, а таксама ў пэўнай ступені з іх афармленнем. 
Яна патрабуе ад журналістаў спецыяльных уменняў: выяўляць праблему, 
шукаць герояў і паспяхова камунікаваць з імі, працаваць з дакументаль-
нымі крыніцамі, збіраць, сістэматызаваць і аналізаваць звесткі, апрацоў-
ваць даныя для ўвасаблення матэрыялу ў патрабуемай форме. Пры гэтым 
добры аўтар звычайна валодае статусам эксперта ў пэўнай сферы і мае 
праблемна-тэматычную ці жанрава-стылёвую спецыялізацыю.

Журналіст-аўтар задумвае, актуалізуе, правярае матэрыял, а пасля 
творча яго рэалізуе. Ён цэнтр усяго рэдакцыйнага працэсу: аўтар-сцэна-
рыст – ключавая фігура для дакументальнага праекта «Обратный отсчет» 
канала АНТ; імёнамі аўтараў-калумністаў знакамітая рэспубліканская 
газета «СБ. Беларусь сегодня»; аўтары-каментатары працуюць у эфіры 
тэлеканала «Беларусь 5»; аўтары-аглядальнікі і аўтары-эксперты пішуць 
для часопіса «Беларуская думка».

Аўтарамі-майстрамі ў журналістыцы варта назваць вядомых сатыры-
каў І. Ільфа і Я. Пятрова. Як карэспандэнты «Правды» знакамітыя пісьмен-
нікі ў 1935 г. ажыццявілі (здаецца, неверагодную для таго часу) задуму 
і  здзейснілі падарожжа па ЗША, вынікам якога стала спачатку серыя 
 пуцявых нарысаў у газеце, а затым і кніга «Одноэтажная Америка». І. Ільф 
і Я. Пятроў таленавіта напісалі аб далёкай краіне і ўпершыню распавялі 
савецкаму чытачу аб звычайным жыцці амерыканцаў. Перад гэтым яны 
ўдала знайшлі для сябе суправаджальнікаў («сям’ю Адамсаў»), спланавалі 
маршрут (і ў выніку двойчы перасеклі краіну), пазнаёміліся з Г. Фордам, 
Э. Хемінгуэем і іншымі цікавымі людзьмі, зрабілі больш за сотню экс-
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клюзіўных фотаздымкаў. Легендарная праца І. Ільфа і Я. Пятрова мела 
паслядоўнікаў: натхнёныя іх падарожжам, публіцыстыку па тэме выпусцілі 
савецкія журналісты Б. Палявой («Американские дневники»), Б. Стрэль-
нікаў і І. Шатуноўскі («Америка справа и слева»), Б. Стрэльнікаў і В. Пяскоў 
(«Земля за океаном»). У 2006 г. журналіст У. Познер (пры ўдзеле вядучага 
І. Урганта) зняў дакументальны серыял «Одноэтажная Америка», прэм’ера 
якога адбылася на расійскім Першым канале.

Асоба аўтара ў гэтым праекце вызначальная. Па-першае, фільм не з’явіў-
ся б без творчага намеру і ідэі У. Познера. Па-другое, без прафесійнага 
і асабістага вопыту свайго стваральніка быў бы зусім іншым прадуктам. 
Сам журналіст піша:

В 1961 году, когда вышло пятитомное собрание сочинений Ильфа и Петро-
ва, я впервые прочел «Одноэтажную Америку». Прошли годы. Я сменил мно-
жество работ – был литературным секретарем Самуила Яковлевича Маршака, 
 ответственным секретарем журналов «Совьет лайф», «Спутника», комментатором 
Главной редакции радиовещания на США и Англию Гостелерадио. Именно там, 
в  конце семидесятых, я стал регулярно выступать на разных каналах американско-
го телевидения (делалось это по спутнику связи, поскольку я был невыездным). 
Приблизительно в это время я перечитал «Одноэтажную…» и тогда подумал: 
как было бы здорово повторить путешествие Ильфа и Петрова, но на сей раз 
для телевидения. Эта мечта казалась совершенно нереальной. Я знал, что меня 
никогда не выпустят из страны – по крайней мере так заявил мне в лицо какой-то 
генеральский чин с бычьим затылком. Как выяснилось, генерал заблуждался: не 
стало больше невыездных, пал «железный занавес», а с ним главное препятствие 
на пути осуществления задуманного. Но должно было пройти много лет, судьбе 
предстояло выписать затейливые кренделя, должны были совпасть самые разные 
обстоятельства, звезды и планеты выстроиться определенным образом, чтобы 
все сошлось. Потребовалось двадцать пять лет, но мечта осуществилась: мы – 
наша телевизионная группа – повторили путешествие Ильфа и Петрова, сняли 
 документальный фильм «Одноэтажная Америка»…1

Ролю аўтара нельга пераменшыць або не заўважыць – для гледача 
яна відавочная. Журналіст Познер піша сцэнарый, працуе ў кадры, чытае 
за кадрам, бярэ інтэрв’ю, дзеліцца ўласнымі перажываннямі, пачуццямі 
і ўспамінамі. Аўтар увасабляе праграму, асацыіруецца з ёй, атрымлівае кры-
тыку і ўзнагароды. Вялікая праца застаецца па-за ўвагай аўдыторыі. У тэо-
рыі журналістыкі яна называецца арганізатарскай дзейнасцю і ў  розных 
тыпах СМІ кладзецца на плечы розных спецыялістаў, падраздзяленняў: 
прадзюсараў, адказных сакратароў, рэдкалегіі, тэхнічных, аператарскіх, 
рэжысёрскіх аддзелаў і інш.

1 Познер В. В. Одноэтажная Америка. М., 2014. С. 8–9.
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Арганізатарская дзейнасць у журналістыцы ўяўляе сабой штогадзіннае 
забеспячэнне творчых, тэхнічных і тэхналагічных працэсаў рэдакцыі СМІ. 
Гэта і пошук фінансавання, і падтрыманне стабільных дзелавых стасункаў 
з партнёрамі, заснавальнікамі, выдаўцамі, рэкламадаўцамі, спонсарамі, 
а таксама пастаўка, наладжванне неабходнага абсталявання, каардына-
цыя работы карэспандэнцкага корпуса, суправаджэнне гасцей у студыю, 
рэкрутынг (у тым ліку кастынг «масоўкі»), аналіз і сарціроўка рэдакцый-
най пошты і яшчэ вельмі многае. Творчы прадукт не можа з’явіцца без 
аўтара – гэта аксіёма, але, хутчэй за ўсё, увогуле не дойдзе да масавага 
карыстальніка без работы сур’ёзнай каманды. Арганізатарская дзейнасць – 
аднолькава важная сфера як для буйнога медыяпрадпрыемства, так і для 
невялікага, мабільнага і нават часова створанага журналісцкага калекты-
ву. Напрыклад, у здымачную групу тэлефільма «Одноэтажная Америка» 
разам з аўтарам уваходзіла 12 чалавек: рэжысёр, аператары, спецыяліст 
па тэхніцы, вадзіцелі, сувядучы... Асобна прапануем водгук У. Познера аб 
незаменнай у арганізатарскім плане  ўдзельніцы здымачнага працэсу – вы-
канаўчай прадзюсаркі:

Ей надлежало организовывать абсолютно все: договариваться с мотелями, 
где нам предстояло ночевать, устанавливать контакты со всеми объектами съемок, 
 получать все разрешения, вести все финансовые расчеты, улаживать вопросы 
проката машин (а их было три), подбирать всю кинохронику тридцатых годов – 
всего не перечислишь. И еще работать переводчицей. Словом, на плечи этого 
юного и необыкновенно хрупкого существа лег груз совершенно непомерный. 
Когда что-то не получалось, не важно что, все претензии адресовались ей. <…> 
Она выслушивала молча, чуть потупив взгляд, и выражение ее лица говорило: 
«Что ж, это мой крест, вы, конечно, не правы, но спорить с вами нет смысла, уж 
такова моя участь». Ну просто Жанна д’Арк1.

Акрамя аўтарскай і арганізатарскай, у журналістыцы вельмі важнай за-
стаецца рэдактарская дзейнасць, якую выконвае ў першую чаргу кіраўнік 
СМІ. Абавязкі галоўнага рэдактара ці генеральнага дырэктара заключа-
юцца ў вызначэнні, дакументальным замацаванні і рэалізацыі рэдакцый-
най палітыкі, што звязана з фарміраваннем вобліку выдання ці праграмы, 
з выбарам тэматычных, жанравых і фарматных прыярытэтаў, падборам 
творчых кадраў і ідэйным кіраваннем.

Сваімі рэдакцыйнымі стандартамі вядомая брытанская агульнана-
цыянальная грамадская тэлевяшчальная арганізацыя BBC. Яе супрацоўнікі 
па ўсім свеце кіруюцца адзіным Зводам правілаў (Producers’ Guidelines). 

1 Познер В. В. Одноэтажная Америка. С. 14–15.
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У ім пералічаны прынцыпы, якіх абавязаны прытрымлівацца журналісты 
кампаніі. Напрыклад:

•  атрымліваць інфармацыю самім, з месца падзеі;
•  калі няма магчымасці быць на месцы падзеі, пагаварыць са сведкамі;
•  праверыць і пацвердзіць усе сведчанні. Не спадзявацца і не абапірац-

ца на адну крыніцу;
•  калі немагчыма знайсці больш за адну крыніцу, паведаміць пра гэта 

аўдыторыі;
•  калі факты немагчыма праверыць, паведаміць пра гэта аўдыторыі;
•  пазбягаць матэрыялаў, якія могуць пацягнуць за сабой здзяйсненне 

злачынстваў або прывесці да беспарадкаў. У рэдкіх выпадках, калі падоб-
ныя сцэны маюць грамадскую значнасць, неабходна атрымаць дазвол на 
трансляцыю ў дырэктара па рэдакцыйнай палітыцы і стандартах;

•  ніколі не дэманстраваць тэхнік здзяйснення злачынстваў;
•  пазбягаць інфармацыі, якая можа нанесці шкоду чыёйсьці сям’і, асаб-

ліва ў выпадках асвятлення злачынстваў пры сямейных абставінах;
•  браць пад увагу рэлігійную чуллівасць розных народаў. Карэктна вы-

казвацца пра імёны, вобразы, рытуалы, святыя пісанні, якія ляжаць у ас-
нове розных канфесій;

•  пры працы з дзецьмі да 16 гадоў атрымліваць згоду не толькі само-
га дзіцяці, але і бацькоў. Выключэнне складаюць апытанні на вуліцах на 
«лёгкія» тэмы, калі дзецям нескладана выказваць сваё меркаванне (аднак 
усё залежыць ад абставін, лепш заўсёды перастрахавацца), і інш.1

Прынцыпы BBC заснаваны на традыцыях, этычных пастулатах прафесіі, 
а іх выкананне кантралюецца прадстаўнікамі кіраўнічага корпуса кампаніі 
(творчыя менеджары: рэдактары аддзелаў, прадзюсары праграм). Звычай-
на журналіст падпарадкоўваецца не толькі этычным ці заканадаўчым, але 
і карпаратыўным нормам: рэдакцыі патрабуюць ад аўтараў узгаднення 
пазіцыі па розных нагодах, абмяжоўваюць журналістаў у выказванні ці 
рэтрансляцыі меркаванняў, у выбары герояў, крыніц, тэм і інш.

Рэдактарская дзейнасць, акрамя творчых дзеянняў стратэгічнага харак-
тару, прадугледжвае і літаратурную праўку журналісцкіх тэкстаў. У яе 
ўваходзіць выпраўленне лексічных памылак, абдруковак, ліквідацыя ла-
гічных памылак, удасканаленне кампазіцыі, захаванне фірменнага стылю, 
скарачэнне і пераробка тэксту без змены яго сэнсу, праверка фактычнага 
матэрыялу. За гэту працу ў рэдакцыях СМІ, як правіла, адказваюць літара-

1 BBC – Policies and guidelines [Электронны рэсурс]. URL: https://www.bbc.co.uk/ 
commissioning/tv/ production/articles/policies-guidelines (дата звароту: 15.04.2020).
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турныя рэдактары, стыль-рэдактары, карэктары, кантэнт-менеджары 
і інш. Рэдактуры і карэктуры можа падлягаць не толькі славесны тэкст, але 
і фотакантэнт, відэашэраг, ілюстрацыйны матэрыял.

1.2. Агульная характарыстыка тыпаў творчасці 
ў журналістыцы. Прымяненне ў СМІ навуковага, 
мастацкага і публіцыстычнага тыпаў творчасці

У журналістыцы традыцыйна вылучаюць тры тыпы творчасці, галоўным 
з якіх лічыцца публіцыстычны. Публіцыстычная творчасць адлюстроўвае 
рэчаіснасць праз мноства найбольш характэрных, канкрэтных і пераважна 
рэальных жыццёвых сітуацый, абслугоўвае працэсы масавага пазнання. 
Гэты тып творчасці праяўляецца найперш пры стварэнні журналісцкіх тво-
раў грамадска-палітычнага кірунку, пры асвятленні надзённых, звычайна 
палемічных тэм, вырашэнні праблем развіцця дзяржавы, нацыянальнай 
супольнасці і чалавека.

Публіцыстычнасць адрознівае журналістыку ад  інфармацыйнага шуму, 
бо разнастайныя інфармацыйныя плыні арганізоўваюцца ў  медыяпавестцы 
праз пастаноўку сацыяльна значных пытанняў і фармулёўку адказаў на іх. 
Публіцыстыка немагчымая без рэакцыі на запыты аўдыторыі, без маніторын-
гу і дэманстрацыі актуальных грамадскіх праблем. Публіцыстамі называюць 
журналістаў, якія дазваляюць сабе смелыя ў творчым плане  выказванні 
і ацэнкі, умеюць інтэрпрэтаваць фрагмент рэчаіснасці, падаць яго сутнасць 
і раскрыць кантэкст. Публіцыстычнасцю аднак характарызуецца не толькі 
аўтарская журналістыка, але і навінная, якая адлюстроўвае панараму су-
часнасці – тыпізаваную, медыятызаваную, але аб’ектыўна неабходную для 
падтрымання базавых функцый соцыуму.

Публіцыстычная творчасць спалучае рацыянальнае і эмацыйнае, прымя-
няецца ў СМІ для ўздзеяння на аўдыторыю: для данясення пэўнай ідэі, 
 пераканання, выклікання ўнутранай рэакцыі адрасата. Без адкрытага дыяло-
гу, а значыць і без публіцыстычнага суправаджэння, у дэмакратычнай краіне 
проста не могуць абмяркоўвацца такія тэмы, як электаральныя працэсы 
і палітычнае развіццё, правы чалавека, сацыяльная справядлівасць і аба-
роненасць, нацыянальная культура, дзейснасць эканомікі і многае іншае.

Навуковы тып творчасці ў журналістыцы адказвае за максімальна 
карэктную і дакладную трансляцыю ў медыйнай прасторы вядомых наву-
цы звестак аб існаванні чалавецтва і нашай планеты. Гэты тып творчасці 
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супрацьстаіць распаўсюджванню псеўданавуковых міфаў, грунтуецца на 
прыняцці навуковай карціны свету як базіснай у разуменні ўсіх фізічных 
і сацыяльных працэсаў (табл. 1).

Табліца 1

Адрозненне фактаў ад фактоідаў

Факт Фактоід

Наша планета мае шарападобную фор-
му, форму эліпсоіда кручэння

Зямля плоская, гравітацыі няма, замест Ан-
тарктыды – ледзяная сцяна, неба – шкляны 
купал, а зоркі – дэкарацыі

Комплекс пірамід у Гізе пабудавалі ста-
ражытныя егіпцяне

Піраміды будавалі атланты / іншапланецяне / 
егіпцяне з дапамогай іншапланецян

У наш час навуковы светапогляд выступае адным з галоўных фактараў 
фарміравання майстэрства публіцыста, прадугледжвае адукаванасць і вы-
сокі ўзровень эрудыцыі медыяпрактыкаў, патрабуе ад іх здаровага скепты-
цызму, фактчэкінгу, спецыяльных уменняў і навыкаў пры аналізе даных.

Магчымыя прыкметы псеўданавуковай крыніцы:
1)  аўтар – акадэмік неаўтарытэтнай акадэміі, членства якой можа атры-

маць ледзь не кожны;
2)  аўтар згадвае сваю вучоную ступень, хаця яна не мае ніякага дачы-

нення да профілю яго даследавання;
3)  эмацыйнасць, безапеляцыйнасць, адсутнасць канкрэтыкі;
4)  адсутнасць спасылак або недарэчныя спасылкі на «Вікіпедыю», на-

вінныя сайты;
5)  некарэктныя цытаты;
6)  памылкі ў геаграфічных назвах, пасадах, імёнах;
7)  спрошчаная логіка пры вывучэнні складаных аб’ектаў і з’яў;
8)  пазіцыянаванне даследавання як сакрэтнага, забароненага, сенса-

цыйнага;
9)  сцвярджэнне, што даследаванне мае дачыненне да «альтэрнатыўнай 

навукі».
Навуковы тып творчасці праяўляецца найперш у навуковай журналі-

стыцы, задачай якой з’яўляецца адэкватная інтэрпрэтацыя прыродазнаўчых 
і гуманітарных навуковых канцэпцый, тэарэтычных і эксперыментальных 
вышукаў, найбольш значных адкрыццяў. Часта навуковымі журналістамі 
становяцца спецыялісты, якія маюць профільную адукацыю і вопыт у сфе-
ры, пра якую яны распавядаюць публіцы. Аднак гаварыць і пісаць аб скла-
даным проста – мастацтва, падуладнае далёка не кожнаму нобелеўскаму 
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лаўрэату. Разам з тым шмат гадоў савецкага і расійскага тэлегледача не 
пакідаў раўнадушным доктар біялагічных навук М. Драздоў, які працаваў 
вядучым знакамітай праграмы аб заалогіі «В мире животных». Аб дасяг-
неннях медыцынскай навукі ў беларускім друку, тэлевізійным і радыёэфіры 
кампетэнтна расказвае нейрахірург А. Цярэшчанка. Доўгі час аўтарскую 
рубрыку ў газеце «СБ. Беларусь сегодня» вяла доктар філалагічных навук 
прафесар В. Лемцюгова – папулярызатар беларускай анамастыкі (раздзел 
мовазнаўства аб гісторыі і развіцці ўласных імёнаў). Шырокім медыйным 
поспехам карыстаецца расійская навуковая журналістка і біёлаг А. Казан-
цава – аўтар артыкулаў, лекцый і кніг аб чалавечым мозгу. Праграмы аб 
кагнітыўных навуках на расійскім тэлебачанні (Пяты канал, «Культура») 
вядзе доктар біялагічных навук прафесар Т. Чарнігаўская. Варта дадаць, 
што асвятленне навуковых тэм і вывучэнне адпаведных крыніц сустрака-
ецца і ў працы звычайных навінных журналістаў, якім таксама неабходна 
валодаць уяўленнямі аб навуковай метадалогіі, распаўсюджанай тэрмінало-
гіі, аўтарытэтных навуковых школах і інш. Як мінімум журналіст павінен 
знайсці кампетэнтнага эксперта-вучонага, атрымаць ад яго каментарый 
і «перакласці» складаныя тэзісы на зразумелую для масавай аўдыторыі 
«мову» (рыс. 1).

Прафесійны журналіст павінен:

А. Папулярызаваць навуку Б. Засноўвацца на навуковай карціне свету

1) карыстацца аўтарытэтнымі крыніцамі;
2) кампетэнтна размаўляць з экспертамі;
3) інтэрпрэтаваць для шырокай публікі

1) зыходзіць з таго, што вядома навуцы;
2) не падмяняць навуковыя канцэпцыі
псеўданавуковымі, рэлігійнымі,
міфалагічнымі;
3) не пераконваць, а канстатаваць,
правяраць, спасылацца і пацвярджаць

Рыс. 1. Базіс навуковага тыпу творчасці ў журналістыцы

З дапамогай мастацкага тыпу творчасці журналіст арыентуе аўдыто-
рыю ў сферы культуры і мастацтва. Гэты тып творчасці ў СМІ рэалізуецца 
ў трох напрамках:

1)  журналістыка пра мастацтва (арт-журналістыка): асвятленне пытан-
няў кіно, тэатра, жывапісу, літаратуры, музыкі і інш.;

2)  журналістыка як бізнес ці некамерцыйная дзейнасць па трансля-
цыі і публікацыі твораў мастацтва: прадастаўленне пляцоўкі для дзеячаў 
мастацтва;
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3)  журналістыка як мастацтва: стварэнне прафесійных журналісцкіх 
твораў у мастацка-публіцыстычных жанрах з мэтай духоўнай самарэалі-
зацыі аўтара1.

Такім чынам, мастацкі тып творчасці ў журналістыцы цесна звязаны: 
а) з дэманстрацыяй вядомых мастацкіх твораў; б) іх каментаваннем, ацэнкай 
і тлумачэннем (літаратурна-мастацкая крытыка); в) высокімі патрабаваннямі 
да эстэтыкі рэдакцыйна-журналісцкай работы (аратарскае, аператарскае 
мастацтва, мастацтва інтэрв’ю, дакументальнага кіно і інш.).

1.3. Узроўні творчасці: навыкі, майстэрства, 
мастацтва. Творчая індывідуальнасць 
і аўтарскі стыль

Творчая дзейнасць звычайна накіравана на стварэнне нечага новага. 
Прыўнясенне навізны ў штодзённую працу рэдакцыі СМІ прымушае гава-
рыць аб журналістыцы як аб творчасці, а не рамястве. Ступень навізны – не-
стандартнасці, арыгінальнасці, індывідуальнасці, крэатыўнасці – па-розна-
му праяўляецца ў рабоце кожнага журналіста. Найперш яна залежыць ад 
якасці ідэйнай апрацоўкі зыходных даных, калі адна і тая ж падзея выклікае 
ў розных аўтараў розную рэакцыю, напаўняецца сэнсамі, унікальнымі ацэн-
камі і ўзбагачаецца эксклюзіўнымі фактамі. Аднак наватарскай можа быць 
і ўпакоўка кантэнту, калі актуальная тэма прадстаўляецца ў розных формах 
і ў рознай стылістыцы. У залежнасці ад ступені наватарства аўтара жур-
налісцкую творчасць можна ўмоўна падзяліць на тры ўзроўні.

Пад навыкамі маюцца на ўвазе карысныя для работы дзеянні жур-
наліста, даведзеныя ледзь не да аўтаматызму ў выніку практыкі. У  за-
лежнасці ад спецыфікі рэдакцыі журналіст (як правіла, пачатковец) можа 
 навучыцца, як карыстацца мікрафонам, трымацца перад камерай, пісаць 
нататкі,  ствараць інфаграфіку, хутка запамінаць лічбы ці імёны, пераказваць 
гісторыі,  прыдумляць загалоўкі, фатаграфаваць і інш. Навічкі і стажоры 
звычайна пачынаюць авалодваць прафесіяй з выканання тыповых заданняў 
і напісання тыповых тэкстаў. Некаторыя гэтым і абмяжоўваюцца. Спецы-
ялісты, якія маюць толькі базавыя веды і навыкі, як правіла, прытрым-
ліваюцца адпрацаваных схем у вырашэнні працоўных задач, патрабуюць 
да сябе павышанай увагі з боку кіраўніцтва рэдакцыі, бо не рызыкуюць 
імправізаваць і пастаянна кансультуюцца з начальствам. Дальнабачныя 
 менеджары ў гэтым зацікаўлены – рэгулярны інструктаж і кантроль могуць 

1 Пра гэта чытайце далей.
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прадухіліць парушэнне прафесійных і рэдакцыйных стандартаў, асабліва 
ў выпадку з «навічкамі-энтузіястамі» і «практыкантамі паняволі». Аднак 
працаваць толькі з такімі аўтарамі ва ўмовах аператыўнасці, стрэсагеннасці 
і адказнасці перад аўдыторыяй амаль немагчыма.

Сказанае вышэй прымушае нас прыгадаць тэорыю сітуацыйнага лідар-
ства П. Херсі і К. Бланшара, паводле якой работнікі любога прадпрыемства 
маюць розныя прафесійныя і матывацыйныя характарыстыкі, а сапраўдны 
лідар у сувязі з гэтым прымяняе да кожнага падначаленага адпаведны стыль 
кіраўніцтва:

•  дырэктыўны: лідар дае ўказанні, калі супрацоўнік мае высокую ма-
тывацыю да працы, але валодае толькі базавымі кампетэнцыямі;

•  настаўніцкі: лідар вучыць, калі супрацоўнік недастаткова матывава-
ны і недастаткова кампетэнтны («Гэта працуе так, таму для гэтага  трэба…» 
і «Калі гэта зрабіць так, гэта дасць магчымасць…»);

•  стымулюючы: лідар падтрымлівае, калі супрацоўнік мае добрыя пра-
фесійныя веды і развітыя навыкі, але перыядычна губляе энтузіязм;

•  дэлегіруючы: лідар перадае права прымаць рашэнні і адказнасць за 
выкананне працы, калі супрацоўнік адрозніваецца прафесіяналізмам і ста-
більна высокай матывацыяй да самарэалізацыі на рабочым месцы.

Журналісты з адточанымі прафесійнымі навыкамі, упэўненасцю 
ў сваіх сілах могуць дзяліцца вопытам, развіваць іншых супрацоўнікаў, 
бо  знаходзяцца на ўзроўні творчасці, які называецца майстэрствам. Пад 
майстэрствам маецца на ўвазе высокая ступень авалодання тэхнікай і тэх-
налогіяй пэўнага віду дзейнасці, якое засноўваецца на глыбокім разуменні 
справы, спалучаным з развітымі ўменнямі прымаць рацыянальныя і эфек-
тыўныя рашэнні і ажыццяўляць адпаведныя аперацыі. Аднак майстэрства 
ў журналістыцы – гэта не толькі сукупнасць нормаў і стэрэатыпаў жур-
налісцкай супольнасці, але і аўтэнтычнасць, індывідуальнасць майстра, 
уменне глядзець па-новаму на ўсім знаёмае і традыцыйнае, весці за сабой 
калег і задаваць моду. Менавіта таму галоўнымі рэдактарамі медыя звычайна 
становяцца журналісты, чый аўтарытэт і прафесіяналізм відавочныя як для 
творчага калектыву, так і для аўдыторыі. І ў цэлым нярэдка газета, часопіс 
або тэлеканал асацыіруецца з асобай вядомага публіцыста, калумніста ці 
вядучага, чыя творчая індывідуальнасць і аўтарскі стыль становяцца свое-
асаблівым «брэндам унутры брэнда».

Дасягнуць творчага ўзроўню, які прэтэндуе на тое, каб называцца 
мастацтвам, у журналістыцы надзвычайна складана. Варта ўсведамляць, 
што большасць медыя існуе ва ўмовах рынку, канкурэнцыі, фінансавай 
залежнасці, а гэта значыць, што прадукт журналісцкай творчасці павінен 
манетызавацца. У адрозненне ад свабоднага мастака журналіст абмежа-
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ваны ў часе і арыентуецца ў сваёй творчасці як на патрэбы аўдыторыі, 
так і на бізнес-інтарэсы рэдакцыі, а не толькі на ўласнае задавальненне 
і самарэалізацыю. Канешне, існуе і меркаванне, што афарызм «сапраўдны 
мастак павінен быць галодным» паступова губляе актуальнасць. Мастацтвам 
часам прынята лічыць не столькі працэс і вынік самавыяўлення, незалеж-
нага ад знешніх запытаў і ўсялякага заказу, колькі дзейнасць, накіраваную 
на стварэнне эстэтычна-выяўленчых формаў, а таксама спосаб пазнання 
і адлюстравання рэчаіснасці праз суб’ектыўна сканструяваную сістэму ідэй, 
вобразаў і алегорый. Аднак у такой трактоўцы мастацтвам, відаць, можна 
назваць любыя творчыя прадукты, якія так пазіцыянуюцца.

Мастацтвам журналістыкі варта назваць і вынік прафесійнай дзейнасці, 
які не губляе сваёй актуальнасці, прывабнасці і ідэйна-эстэтычнай цэласна-
сці нават праз значны тэрмін пасля апублікавання ці дэманстрацыі. Размова 
вядзецца пра твор, які прайшоў выпрабаванне часам і лічыцца «культур-
най спадчынай» прафесійнай супольнасці, узорам аўтарскага майстэрства. 
Часам журналісты становяцца роданачальнікамі стыляў падачы кантэнту, 
што аказвае ўплыў на развіццё прафесіі, медыясістэмы і дэмакратычных 
інстытутаў грамадства (напр., «парфенізм»).

1.4. Трэнды журналiстыкi

Прафесія журналіста ў пачатку 2020-х гг., як ніколі раней, стала залеж-
най ад лічбавых тэхналогій. Мы жывём у цікавы час. Наступіла стагоддзе 
«лічбы». Сёння ў творчасці журналіста адбываюцца кардынальныя змены. 
Аўдыторыя сыходзіць у інтэрнэт. Наша раніца пачынаецца ўжо не з чытання 
газет, а з прагляду стужак у сацыяльных сетках. Традыцыйныя сродкі маса-
вай інфармацыі спрабуюць адаптавацца да новых умоў. Інтэрнэт і мабільныя 
лічбавыя прылады дамінуюць у медыяспажываннi. Галоўныя тэндэнцыі 
развіцця журналiстыкi звязаны з неабходнасцю адаптацыі традыцыйных 
СМІ да новых звычак аўдыторыі.

Працэс лiчбавiзацыi моцна паўплываў на сістэмы медыя як у нацыяналь-
ным, так і ў глабальным кантэксце. Інтэрнэт выступае асноўным каналам 
для атрымання навін і прасторай для зносін. Кожны год з’яўляюцца новыя 
сэрвісы і платформы. Змяняюцца таксама паводзіны аўдыторыі. Расце па-
трэба ў медыяпісьменнасцi. Застаюцца актуальнымі такія праблемы, як 
лічбавы разрыў пакаленняў, залежнасць ад гаджэтаў, інфармацыйная пе-
рагрузка, фэйкавыя навіны, клiпавае мысленне і інш.

Медыяіндустрыя вучыцца адэкватна адказваць на новыя выклікі. Прын-
цыпова змянілася медыяспажыванне, перш за ўсё моладзі. Павялічыўся 
ўплыў суполак у сацсетках, каналаў у месенджарах, відэаблогаў. Імкліва 
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расце доля карыстальнікаў mobile only, якія выходзяць у інтэрнэт толькі са 
смартфонаў. Развіваюцца тэхналогіі штучнага інтэлекту.

Сучасная журналістыка знаходзiцца ў стане беспрэцэдэнтнай у гісторыі 
трансфармацыі. У яе аснове ляжыць увядзенне інтэрнэту ў дзейнасць СМІ. 
Пад тэрмінам «лiчбавiзацыя» мы будзем разумець укараненне лічбавых тэх-
налогій ва ўсе аспекты журналісцкай працы, трансфармацыю кантэнту ва 
ўсіх яго формах (тэкставай, вiзуальнай, гукавой) у лічбавы фармат. У гэтым 
кантэксце выжыванне СМІ крытычна залежыць ад двух фактараў. Першы – 
наколькі хутка яны змогуць змяніцца і інтэгравацца ў сучаснае лічбавае 
асяроддзе. Другі – ці змогуць яны пабудаваць вакол сябе супольнасць.

Прывядзём некалькі лічбаў. Пранікненне інтэрнэту ў Беларусі ў пачатку 
2020 г. склала 79 % дарослага насельніцтва (7,48 млн чалавек). Аўдыто-
рыя Сеціва прырастае галоўным чынам людзьмі старэйшага пакалення, 
сярод моладзі і людзей сярэдняга ўзросту пранікненне інтэрнэту блізкае 
да гранічнага ўзроўню. Колькасць актыўных карыстальнікаў сацыяльных 
сетак дасягнула 3,9 млн чалавек (41 % насельніцтва). У студзенi 2020 г. на 
9,45 млн жыхароў Беларусі прыпадала 11,93 млн абанентаў мабільнай сувязі. 
Такія лічбы прыводзяцца ў штогадовай справаздачы аб глабальных інтэр-
нэт-трэндах, падрыхтаванай кампаніямі Hootsuite і We Are Social (рыс. 2).

Рыс. 2. Ключавыя паказчыкі доступу да інтэрнэту ў Беларусі

Прыярытэты жыхароў Беларусі ў выбары масмедыя змяняюцца. Так, 
згодна з вынікамі нядаўняга сацыялагічнага даследавання, праведзена-
га па замове Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, асноўнай 
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крыніцай, з якой мы атрымліваем інфармацыю пра жыццё ў краіне і за 
мяжой,  па-ранейшаму з’яўляецца тэлебачанне – у 2018 г. так палічыла 72 % 
 насельніцтва. Два гады таму гэта лічба складала 85,7 %. На другім месцы 
знаходзіцца інтэрнэт – 60,4 %.

Сярод прадстаўнікоў усіх узростаў назіраецца зніжэнне папулярнасці 
друкаваных СМІ. Калі ў 2016 г. інфармацыю з іх атрымлівалі 43,4 % белару-
саў, то ў 2018 г. – 28,8 %. Больш чым у два разы (з 28,5 да 12,8 %) знізілася 
папулярнасць радыё. Такім чынам, пад уплывам шэрагу тэхналагічных 
фактараў, перш за ўсё росту папулярнасці інтэрнэту, у нацыянальным ме-
дыяландшафце адбываюцца даволi значныя трансфармацыі.

Для друкаваных СМІ вышэйпрыведзенае азначае ў першую чаргу 
неабходнасць змены прыярытэтаў пры развіцці сваіх digital-прадуктаў, 
камунікацый і рэкламы. За апошнія паўтара дзесяцігоддзя ў спажыванні 
навін адбыліся значныя змены. Гаворка ідзе аб падзенні ролі друкаванай 
прэсы, узмацненнi папулярнасцi сацыяльных сетак і відэаблогаў. Лічбавая 
трансфармацыя СМІ і рост уплыву сацыяльных сетак адкрываюць новыя 
магчымасці.

Важна арганiзоўваць працу журналістаў рэдакцый друкаваных СМІ 
такім чынам, каб яны змаглі дасягнуць аўдыторыю на любой платформе, 
дзе б яна ў дадзены момант ні знаходзілася. Менавіта ў гэтым бачыцца 
перспектыва скарачэння выдаткаў і манетызацыі аб’яднаных магчымасцей 
розных фарматаў медыйнага бізнесу.

Рэдакцыйны кантэнт павінен стварацца не для якога-небудзь канкрэтна-
га канала камунікацыі (газета, часопіс або іх сайт), а ў разліку на мультыка-
нальную дыстрыбуцыю, калі ён становіцца прыдатны для размяшчэння не 
толькі ў друкаваным выданні, але і на сайце, у відэахостынгу, сацыяльных 
сетках, месенджарах і на ўсіх іншых магчымых рэсурсах.

Пералiчым галоўныя трэнды лічбавых медыя, якія аказваюць вызна-
чальны ўплыў на развіццё медыйнай індустрыі:

1)  узрастае хуткасць змен. Свет імкліва трансфармуецца. Хуткасць 
стварэння новых прадуктаў і рашэнняў расце ў геаметрычнай прагрэсіі. 
Развіваюцца тэхналогіі ў галiне штучнага інтэлекту. Мы жывём у эпоху 
медыятурбулентнасцi. Лічыцца, што медыяландшафт змяняецца кожныя 
18 месяцаў. Ніхто не ведае, як зменіцца сусветны медыярынак нават праз 
3–5 гадоў;

2)  СМІ губляюць манаполію на інфармацыю і яе распаўсюджванне 
ў грамадстве. Не толькі традыцыйныя СМІ, але і анлайн-медыя перасталі 
дамінаваць у якасцi крыніцы інфармацыі, на якую аўдыторыя абапіраецца 
пры прыняцці рашэнняў. Суполкі ў сацсетках, каналы ў Telegram, відэаблогi 
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на YouTube сталі «новай класікай» медыя. Зніжаецца лаяльнасць аўдыторыі 
ў адносінах да традыцыйных СМІ і iх сайтаў;

3)  медыя канкурыруюць з іншымі платформамі за вольны час людзей. 
Сацыяльныя сеткі, месенджары ўсё больш адбіраюць аўдыторыю ў тра-
дыцыйных СМІ, якім сёння даводзіцца канкурыраваць не столькі паміж 
сабой, колькі з «інфармацыйным шумам». Новыя каналы трансфармуюць 
журналістыку, якая была ў XX ст. Канкурэнцыя за час і ўвагу аўдыторыі 
значна абвастрылася;

4)  сацыяльныя сеткi і месенджары сталі асноўнымі крыніцамі інфар-
мацыі. Чытачам больш не патрэбны кантэнт «для ўсіх», які прапануюць 
традыцыйныя СМІ. Суполкі ў сацсетках сталі самастойнымі медыяплат-
формамi. З дапамогай Telegram, Viber, Facebook інфармацыя даходзіць да 
нас хутчэй, чым дзякуючы вядучым навінным агенцтвам. Традыцыйныя 
медыя прайграюць у барацьбе з новымі каналамі;

5)  інтэрнэт-выданні працуюць на розных платформах. Вядучыя інфар-
мацыйныя рэсурсы прысутнічаюць ва ўсіх медыйных асяроддзях. У рэдак-
цыях актыўна ўкараняецца канцэпцыя Digital first, калі матэрыялы спачатку 
публікуюцца на сайце выдання, а пасля – у газеце. Адны і тыя журналісты 
ствараюць кантэнт для некалькіх платформаў: сайта, сацсетак, канала на 
YouTube, газеты. Гэта прымушае СМІ перабудоўваць схемы працы. Рэдак-
цыйныя матэрыялы разлічаны на мультыканальную дыстрыбуцыю;

6)  значна павялічылася доля карыстальнікаў mobile only, якія  выходзяць 
у інтэрнэт выключна са смартфонаў. Гэты трэнд набраў сілу ў 2017 г. 
Дынаміка развіцця мабільнага інтэрнэту ўражвае. У многіх анлайн-СМІ 
доля заходаў на сайты з мабільных прылад ужо перавышае 75 %. Паводле 
статыстыкі Google, сярэдні карыстальнік інтэрнэту штодня каля 150 раз 
правярае свой смартфон і траціць на гэта 177 хвілін. У мабільнай стужцы 
мы гартаем кантэнт значна хутчэй, чым з дэсктопа. З павелічэннем хуткас-
ці перадачы даных, паляпшэннем якасці экранаў цікавасць да відэа будзе 
расці. Таксама становяцца папулярнымі жывыя трансляцыі;

7)  павялічваецца залежнасць СМІ ад рэкамендацыйных сэрвісаў і по-
шукавых сістэм. У першую чаргу гаворка ідзе пра сэрвіс Google Discover, 
які фармiруе стужку публікацый у залежнасцi ад інтарэсаў карыстальніка. 
Рэдакцыйная палітыка многіх выданняў зараз сур’ёзна залежыць ад трафіка 
з Google Discover . Развіццё турбастаронак (лёгкія версіі вэб-старонак, якія 
хутка адкрываюцца на мабільных прыладах), AMP (тэхналогія, накіраваная 
на тое ж) і іншых фарматаў будзе ўсё больш пераводзiць чытачоў з сайтаў 
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на іншыя пляцоўкі. Дамiнаванне пошукавых сэрвісаў і сацыяльных сетак 
у лiчбавым свеце набывае ўсё больш крытычны характар;

8)  расце ўплыў штучнага інтэлекту, галасавых інтэрфейсаў, алгарытмаў 
сацыяльных сетак, тэхналогій дапоўненай рэальнасці. Штучны інтэлект ужо 
можа ствараць паўнавартасныя журналісцкія тэксты без удзелу чалавека. 
Нейронавыя сістэмы здольныя хутка аналізаваць гіганцкія аб’ёмы інфар-
мацыі. Эксперыменты ў гэтай галіне пачаліся ў 2017 г. Тэхналогіі штучнага 
інтэлекту ўжо выкарыстоўваюцца ў рабоце інфармацыйных агенцтваў;

9)  у інтэрнэце ў цэлым зніжаецца якасць журналістыкі. Сучасная аўды-
торыя прызвычаілася глядзець і слухаць, а не чытаць. Самі тэксты скарача-
юцца і спрашчаюцца. Шмат хто з нас чытае ў Сеціве толькі загалоўкі. Пад 
уплывам лічбавага асяроддзя адбываецца жанрава-тэматычная дэградацыя 
журналістыкі, лічыць расійскі даследчык А. Калеснічэнка. Навіны часта 
пішуцца на аснове чужой інфармацыі і ілюструюцца стокавым фота. Працу 
над падобнымі матэрыяламі наўрад ці можна назваць творчай. Алгарытмы 
сацсетак накіраваны на тое, каб распаўсюджваць кантэнт нізкай якасці ў яр-
кай упакоўцы. Атрымалi значнае распаўсюджванне клікбэйтныя загалоўкі. 
Гэта інструменты прыцягнення цікавасці да тэмы. Апроч таго, сур’ёзныя 
тэмы становяцца цікавымі не ўсім;

10)  у лічбавым асяроддзі даходы СМІ памяншаюцца, а новыя магчы-
масці манетызацыі даюцца няпроста. Платны доступ да матэрыялаў сайта – 
асноўны артыкул даходаў выдаўцоў за мяжой, але беларуская медыясiстэма 
да такога спосабу манетызацыі пакуль што відавочна не гатова. Людзі хочуць 
чытаць сайт бясплатна. Зарабляць на інтэрнэт-рэкламе навучыліся не ўсе 
СМІ. Сеткавыя выданні прайграюць канкурэнцыю за рэкламу сусветным 
тэхналагічным гігантам.

1.5. Мультымедыйны прадукт

Пералічым ключавыя асаблівасці журналісцкай творчасці ў ліч-
бавых СМІ.

1. Аператыўнасць. У параўнанні з традыцыйнымі СМІ вэб-рэсурсы 
значна скарачаюць час, якi аддзяляе момант, калі падзея адбылася, ад мо-
манту, калі інфармацыя аб ёй з’явіцца ў публічным доступе. Сакрэт поспеху 
навiн у вэб-журналістыцы заключаецца не толькі ў тым, каб хутчэй за ўсіх 
расказаць пра здарэнне. Важна таксама апярэджваць падзеі і рыхтавацца 
да іх, своечасова адсочваць інфармацыйныя нагоды.

Ранні выхад матэрыялу прыводзіць да яго хуткага ахопу аўдыторыяй. 
 Напрыклад, на сайце газеты «СБ. Беларусь сегодня» журналісты працу-
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юць  пазменна з шасці гадзін раніцы да дзвюх ночы. Кожны дзень яны 
размяшчаюць больш за 100 навін, многія з якіх трапляюць у топ выдачы 
пошукавых сістэм і рэкамендацыйныя сэрвісы. У шэрагу іншых рэдакцый 
няма  пазменнага графіка працы, але абнаўленне вэб-рэсурсаў адбываецца 
ў штодзённым, штогадзінным i нават штомiнутным рэжыме.

2. Мультымедыйнасць. Рэдакцыя мае магчымасць выкарыстоўваць знач-
ную колькасць мультымедыйных фарматаў. Часцей за ўсё гэта фота і відэа. 
Аднак у апошні час рэдакцыі актыўна ўключаюць у  працэс вытворчасці 
кантэнту карты, фотаслайдары, слайдары «было/стала», карткі,  панарамы, 
лонгрыды, падкасты, інфаграфіку і інш. Выкарыстанне сучасных мультыме-
дыйных фарматаў напрамую ўплывае на якасць і разнастайнасць кантэнту, 
што, несумненна, дазваляе ўтрымліваць аўдыторыю і прыцягваць новую.

Апошнія некалькі гадоў адзначаны актыўным развіццём мультымедый-
най журналістыкі. Тэхналогіі далі нам новыя прылады і каналы публікацыі. 
Гэта стрымы, новыя візуальныя фарматы Stories у сацыяльных сетках, 
відэарэпартажы з дронаў, інтэрактыўныя тэсты, віктарыны і інш. У любым 
выпадку мультымедыйны кантэнт можна размясціць не толькі на сайце, але 
і на іншых лічбавых пляцоўках.

3. Інтэрактыўнасць. Як правіла, аўдыторыя можа каментаваць матэры-
ялы журналiстаў, даючы ацэнку іх якасці і актуальнасці. Прынамсi, мы 
бачым каментарыi на буйных парталах, напрыклад TUT.BY і Onliner.by. 
Аднак на сучасным этапе развіцця лічбавых СМІ дыскусіі часцей за ўсё 
разгортваюцца не на сайтах, а ў сацсетках, дзе можна не толькі пакінуць 
каментарыі да паста, але і паставіць «лайк», зрабіць рэпост, уступіць у аб-
меркаванне і інш.

Эфектыўнасць працы журналістаў часта вызначаецца тым, колькі «лай-
каў», каментарыяў, рэпостаў набяруць іх матэрыялы ў сацсетках. І ад гэтага 
залежыць самаацэнка журналіста. Актыўнасць аўдыторыі праяўляецца 
і ў тым, як, у якім аб’ёме і якія матэрыялы яна глядзіць, заходзіць наўпрост 
на галоўную старонку або пераходзіць на сайт па спасылках. У лічбавых СМІ 
пастаяннае і актыўнае ўзаемадзеянне з аўдыторыяй становіцца  неад’емнай 
часткай інфармацыйнай стратэгіі.

4. Шматканальнасць. У сучасным лічбавым асяроддзі журналіст паві-
нен прыняць на веру тое, што яго прадукт – не толькі «тэкст на сайт» або 
«матэрыял у газету». Важна навучыцца ювелірна перапакоўваць кантэнт 
пад патрэбы чытача кожнай з платформаў. Сёння кантэнт распаўсюджваец-
ца па велізарнай колькасці каналаў. Гэта газета, сайт, суполкі ў сацсетках, 
рассылкi па электроннай пошце, мабільныя прыкладаннi, рэкамендацыйныя 
сэрвісы і інш.
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Для кожнага з пералічаных каналаў кантэнт трэба рыхтаваць  па-рознаму. 
Напрыклад, калі ў сацыяльных сетках «УКантакце» і «Аднакласнікі» рэдак-
цыя размяшчае аднолькавыя пасты, гэта не зусім правільна. Аўдыторыя гэтых 
сацсетак розная, значыць, «пакаваць» кантэнт трэба па-рознаму,  пісаць да 
матэрыялаў розныя падводкі і інш. Калі ва ўсіх сетках ідуць толькі спасылкі 
на сайт, гэта памылка. Часта ў суполак ёсць падпісчыкі, але няма ахопу. Або 
ёсць ахоп, але няма рэакцый. Гэта значыць, што на сацыяльных платформах 
рэдакцыя робіць нешта не так, канцэнтруючыся выключна на сайце.

5. Мабільнасць. У апошнія гады сфарміравалася вялікая група кары-
стальнікаў, якія выходзяць у інтэрнэт выключна з мабільных прылад. Гэта 
змяніла патрабаванні аўдыторыі да кантэнту. Па-першае, яна не гатова 
спажываць аб’ёмны кантэнт, чытанне якога займае больш за тры хвіліны. 
Па-другое, запатрабаваны матэрыялы з візуальнымі элементамі. Па-трэцяе, 
аўдыторыя ўсё радзей заходзіць на сайты СМІ, аддаючы перавагу навінам 
у агрэгатарах i рэкамендацыйных сэрвісах.

Для мабільнай аўдыторыі патрабуецца інакш арганізоўваць кантэнт. 
У загалоўках не павінна быць ніякіх загадак і мастацкіх задум. Асобныя 
матэрыялы трэба расчляняць на часткi такім чынам, каб іх чыталi да канца. 
Важна чаргаваць тэкст і фота. Акрамя таго, некаторыя буйныя інтэрнэт-СМІ 
выкарыстоўваюць тэхналогіі турба-старонак ад «Яндэкса» і AMP ад Google. 
Выданнi, якiя не ўлічваюць патрабаванні мабільнай аўдыторыі, прайграюць 
у канкурэнтнай барацьбе з новымі медыяплатформамi.

Практыка паказвае, што многія рэдакцыі (у асаблівасці гэта тычыцца 
друкаваных СМІ) часта дапускаюць стратэгічныя памылкі пры падрыхтоўцы 
кантэнту для сайта. Найбольш распаўсюджаныя – дубляванне матэрыялаў 
друкаванай версіі, адсутнасць адаптацыі загалоўкаў і тэкстаў да патраба-
ванняў інтэрнэт-журналістыкі, невысокая частата абнаўлення матэрыялаў, 
ігнараванне мультымедыйных фарматаў (відэа, тэсты і г. д.).

Для ўтрымання і пашырэння аўдыторыі сёння мала проста інфар-
маваць яе. Трэба пастаянна ўдасканальваць кантэнт, рабіць яго больш 
разнастайным і ўлічваць сучасныя патрабаванні. Больш за тое, сыходзіць 
у мінулае класічная схема спажывання інфармацыі. Трафік на галоўныя 
старонкі сайтаў рэзка скараціўся. Тое ж можна сказаць пра галоўныя 
 старонкі  рубрык і тэматычных раздзелаў. Людзі сталі заходзіць на сайты 
праз «iншыя дзверы». Асноўнымі генератарамі трафіка ў пачатку  2020-х гг. 
з’яўляюцца пошук, сацыяльныя сеткi, агрэгатары,  рэкамендацыйныя сэр-
вісы. Спасылкі адтуль вядуць карыстальніка непасрэдна на старонку 
матэрыялу.
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1.6. Новыя медыя: асноўныя крытэрыі дзейнасці

Падрабязна спынімся яшчэ на адным важным пытанні – якія ключавыя 
паказчыкі эфектыўнасці працы медыя ў лічбавым асяроддзі? Падыходы тут 
могуць быць рознымі. Галоўны рэдактар Onliner.by М. Казловіч у адным 
з інтэрв’ю адказаў на гэта пытанне так: «У маім ідэальным журналісцкім 
свеце галоўным медыйным KPI з’яўляўся б паказчык “сацыяльнага эфекту”: 
каму дапамаглі твае артыкулы, колькі праблем вырашылася»1. Аднак гэта 
ў шырокім сэнсе. У лічбавай журналістыцы існуе шэраг метрык, з дапа-
могай якіх можна адказаць на пытанне, наколькі паспяховае тое ці іншае 
медыя ў інтэрнэце.

Пры вызначэнні эфектыўнасці працы медыя ў інтэрнэце прынята ары-
ентавацца на наступныя паказчыкі:

1)  якасць кантэнту;
2)  сярэдняя колькасць унікальных наведвальнікаў за суткі;
3)  колькасць прагледжаных старонак;
4)  крыніцы трафіка. Пра лаяльнасць аўдыторыі кажа вялікая доля прамых 

заходаў на галоўную старонку сайта (з закладкі ў браўзеры або з дапамогай 
уводу адраса сайта ў адрасны радок) і заходаў на сайт з сацыяльных сетак;

5)  глыбіня прагляду. Аптымальная глыбіня ў СМІ – ад 2 да 3,5 (у лепшых) 
прагледжаных старонак за адно наведванне;

6)  працягласць сесій на сайце. Добры сайт затрымае наведвальніка не 
менш чым на 2–4 хвіліны;

7)  паказчык адмоў. Гэта сітуацыя, калі карыстальнік прагледзеў толькі 
адну старонку на сайце i правёў на ёй не больш за 15–20 секунд. У лепшым 
выпадку дадзены паказчык не перавышае 30–40 %;

8)  наяўнасць акаўнтаў у сацыяльных сетках з лаяльнай аўдыторыяй;
9)  дызайн сайта, яго адаптацыя для мабільных прылад;

10)  магчымасць манетызацыі лічбавага кантэнту.
Наведвальнасць сайта – адзін з галоўных параметраў. На лічбы лю-

бяць глядзець рэкламадаўцы. Калі СМІ задумваецца аб манетызацыі, 
колькасць унікальных наведвальнікаў сайта трэба трымаць на кантролі. 
Пры вызначэнні наведвальнасці часцей за ўсё гаворка ідзе пра статыстыку 
лічыльнікаў «Яндэкс.Метрыка», Google Analytics, LiveInternet і інш., якія 

1 Как беларусские онлайн-медиа отслеживают эффективность работы редакции. 
Часть 1. Onliner.by [Электронны рэсурс]. URL: http://mediakritika.by/article/4526/kak-
belarusskie-onlayn-media-otslezhivayut-effektivnost-raboty-redakcii-chast-1 (дата звароту: 
03.02.2020).
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ўстаноўлены на сайтах СМІ. Важна ўлічваць суадносіны колькасці навед-
вальнікаў сайта і насельніцтва рэгіёна, у якiм працуе СМІ, калi гаворка 
iдзе аб лакальным выданнi.

Кожная інтэрнэт-пляцоўка зацікаўлена ў лаяльнай аўдыторыі. Гэтыя 
людзі заходзяць на яе, набраўшы назву сайта ў браўзеры (прамы трафік на 
галоўную старонку) або з  сацсетак. Практыка паказвае, што на многіх сай-
тах доля прамых заходаў складае не больш за 10–15 %, прыкладна столькі ж 
прыносяць пераходы з сацсетак. Значная доля трафіка большасці выданняў – 
пераходы з пошукавых сістэм. Аднак гэта выпадковая аўдыторыя. Буйныя 
сайты падключыліся да «Яндэкс.Дзэна» і агрэгатараў навін. На першы по-
гляд, лічыльнікі паказваюць добрыя лічбы. У рэальнасці пабудаваць вакол 
сябе на сайце супольнасць атрымоўваецца ў нешматлікіх рэдакцый.

Прысутнасць у сацыяльных сетках, лаяльнасць аўдыторыі, высокая 
актыўнасць падпісчыкаў – таксама важныя паказчыкі поспеху медыя 
ў лічбавым асяроддзі. Папулярнасць таго ці іншага СМІ ў сацсетках мож-
на ацэньваць па такіх параметрах, як штомесячны прырост аўдыторыі; 
павелічэнне ангажаванасці (уцягнутасці) аўдыторыі, прырост колькасці 
рэакцый ( каментарыі, рэпосты, «лайкі»); колькасць карыстальнікаў, якія 
прыйшлі на сайт з сацыяльных сетак. Важна «перапакоўваць» кантэнт так, 
каб ён прыносіў карысць, выклікаў эмоцыі. Уцягнутасць можна разлічыць 
як працэнтныя адносiны карыстальнікаў, якія ўзаемадзейнічаюць з супол-
кай, да агульнай колькасці падпісчыкаў. Трэба мець не толькі вялікую, але 
і  абавязкова актыўную аўдыторыю.

Для прасоўвання СМІ ў сацсетках сёння недастаткова напісаць пост 
і дадаць да яго карцінку. Цяпер кожная сетка ўкараніла ў стужку «разум-
ныя» алгарытмы. Яны паказваюць карыстальнікам тое, што ім будзе цікава 
з большай доляй верагоднасці. У першую чаргу «разумная стужка» прапануе 
той кантэнт, на які рэагуе карыстальнік (ставіць «лайкі», каментуе пасты 
і дзеліцца імі).

Найбольш паспяховая мадэль, калі рэдакцыя разглядае сацыяльныя сеткі 
як пляцоўкі камунікацыі, а не крыніцы трафіка на сайт. Усе сацыяльныя 
сеткi можна падзяліць на дзве катэгорыі: перспектыўныя, дзе мы бачым 
патэнцыял росту аўдыторыі (Instagram, «УКантакце»), і пляцоўкі з нізкім 
аўдыторным патэнцыялам (Twitter, Facebook). Сацыяльныя сеткі – вельмі 
дынамічнае асяроддзе, у якiм штодня з’яўляюцца новыя інструменты і маг-
чымасці. Ігнараваць іх нельга. Неабходна таксама працаваць на «новых 
тэрыторыях», напрыклад у месенджарах.

Сёння смартфон ужо з’яўляецца адзінай платформай для доступу мно-
гіх карыстальнікаў у інтэрнэт. Да 75 % трафіка на сайтах СМІ Беларусі – 
гэта заходы з мабільных прылад. Яшчэ некалькі гадоў таму гэта лічба не 
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перавышала 50 %. Таму такой важнай з’яўляецца адаптацыя да мабайлу. 
Карыстальнік смартфона амаль заўсёды перасоўваецца ці знаходзіцца ў мес-
цы, дзе цяжка скарыстацца стацыянарным ПК або ноўтбукам. На працягу 
дня ён правярае мабiльную прыладу велізарную колькасць разоў, прычым 
кожная сесія можа доўжыцца толькі некалькі секунд. Калі на персаналь-
ным камп’ютары мы можам удумліва чытаць матэрыял 2–3 хвіліны, то на 
смартфоне гэты час будзе як мінімум на 30 % меншы. Доўгія тэксты ў цэлым 
у мабільным асяроддзі аказваюцца незапатрабаванымі. Гэта прыводзіць да 
змен на ўзроўні як фарматаў медыятэксту, так і мовы.

У 2017–2018 гг. многія сайты газет правялі рэдызайн і цяпер маюць на 
першым экране галоўнай старонкі буйныя візуальныя блокі, прысвечаныя 
самым важным матэрыялам. Для адаптыўнага дызайну характэрны на-
ступныя асаблівасці: дынамічная падладка пад любы памер экрана; памер 
тэксту, зручны для чытання без маштабавання; адсутнасць гарызантальнай 
прагорткі (неабходнасць рухаць кантэнт направа-налева), буйныя кнопкі; 
спасылкі, зручныя для націскання пальцам (рыс. 3).

Рыс. 3. Адаптыўны дызайн сайта

Галоўным выклікам для газет і часопісаў цяпер паўсюдна выступае ім-
клівая лiчбавiзацыя жыцця і з’яўленне канкурэнтных прадуктаў у інтэрнэце, 
сацыяльных сетках і мабільных сродках камунікацыі.

Мабільныя лічбавыя прылады ў цяперашні час сапраўды заваявалі свет 
і непадзельна дамінуюць у медыяспажываннi. Важна арганізаваць дыстры-
буцыю кантэнту так, каб можна было працаваць са сваёй аўдыторыяй усю-
ды, дзе яна знаходзіцца на працягу сутак.
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1.7. Кантэнт СМІ. Тэкст і зрокавыя вобразы

Галоўныя крытэрыі прывабнасці сайта – якасны кантэнт, цікавыя і запа-
трабаваныя чытачамі матэрыялы, уцягванне аўдыторыі. Пры адборы навін 
для публікацыі журналісты арыентуюцца на такія паказчыкі, як значнасць 
падзеі і наяўнасць у ёй элементаў чытацкай цікавасці. Аўдыторыю пры-
цягвае тое, што важна, карысна і захапляльна. Эмацыйная насычанасць, 
грамадская значнасць і практычная карысць для чытача – найважнейшыя 
крытэрыі каштоўнасці навін.

Пры распрацоўцы любой тэмы важнай з’яўляецца інфармацыйная 
нагода. Гэта падзея, якая сваёй значнасцю можа зацікавіць журналістаў 
і рэдактараў інтэрнэт-СМІ, а таксама выклікаць рэзананс у аўдыторыі. Каб 
прэтэндаваць на ўвагу аўдыторыі, тэмы павінны адпавядаць пэўным па-
трабаванням. Паказальны той факт, што рост аўдыторыі навінных інтэр-
нэт-рэсурсаў адбываецца тады, калі здараецца нешта экстраардынарнае, 
хвалюючае ўсіх. Менавіта ў гэтыя моманты з’яўляецца цікавасць да апе-
ратыўных паведамленняў.

У сучаснай медыйнай практыцы акцэнт часта робіцца на сенсацыі, 
крызісы, пагрозы, рызыкі, канфлікты, тэхнагенныя і прыродныя катаклізмы. 
Такія тэмы нязменна складаюць інфармацыйную палiтру інтэрнэт-выдан-
няў. Пры гэтым на першае месца могуць выходзіць сенсацыйныя матэры-
ялы, якія ў друкаваных і аўдыявізуальных СМІ звычайна аказваюцца на 
другім плане.

Абсалютна новыя тэмы і праблемы могуць вылучыць на першы план 
блогеры і грамадзянскія актывісты. Калі тэма стане абмяркоўвацца ў бло-
гасферы, яна можа атрымаць свой працяг і ў інтэрнэт-СМІ. Практычна ні 
адна падзея сёння не абыходзіцца без удзелу звычайных людзей са смарт-
фонамі, якія фіксуюць тое, што адбываецца, і публікуюць навіны ў блогах 
i сацыяльных сетках.

Мы можам даведацца пра навіны з любой крыніцы, але чытаць па-
драбязнасці пойдзем на сайт СМІ, бо магчымасцей для праверкі інфарма-
цыі ў журналістаў значна больш. Традыцыйныя медыя характарызуюцца 
пэўнай ступенню даверу з боку аўдыторыі, адрозніваюцца легітымнасцю 
і падаюць дакладную інфармацыю. Сёння мы назіраем патрэбу ў медыя-
пiсьменнасцi.

Для прафесійнай журналістыкі характэрны такія рысы, як:
•  арыентацыя на масавую аўдыторыю;
•  грамадска значны характар інфармацыі;
•  верыфікацыя (праверка) звестак;
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•  выкананне прафесійнага абавязку;
•  літаратурная мова;
•  юрыдычная адказнасць за дакладнасць інфармацыі.
Падкрэслім, што любое журналісцкае паведамленне робіцца прафесій-

на: журналiст заўсёды iмкнецца даведацца як мага больш, праверыць 
факты, адлюстраваць розныя пункты гледжання. Такая праца патрабуе 
навыкаў і часу.

З імклівага патоку падзей, якія адбываюцца вакол нас, журналіст выбірае 
тое, што сапраўды важна, значна, пра што кажуць людзі, тое, што актуальна 
на дадзены момант і з’яўляецца навіной. Такім чынам, журналіст збірае, 
асэнсоўвае і выкладае для аўдыторыі інфармацыю пра найбольш значныя 
факты, падзеі, людзей, з’явы.

Для грамадзянскай журналістыкі характэрны наступныя асаблівасці:
•  не масавая, а міжасабовая камунікацыя, вузкагрупавы характар ін-

фармацыі;
•  патрэба ў самавыяўленні, асабістая зацікаўленасць, апора на асабі-

сты вопыт;
•  высокая аператыўнасць;
•  часта неверыфікаваная інфармацыя;
•  парушэнне нормаў літаратурнай мовы, павышаная эмацыянальнасць;
•  адсутнасць прафесійных стандартаў.
Карыстальніка інтэрнэту можна апісаць трыма характарыстыкамі: ён 

не чытае, а глядзіць; ён вельмі заняты; ён не лаяльны. У Сеціве людзі ля-
нуюцца чытаць тэксты. Усе хочуць разглядаць фатаграфіі і глядзець відэа. 
Таксама мы маем справу з вельмі занятай аўдыторыяй. Дзве хвіліны на 
прагляд публікацыі або відэа – гэта ўжо добры паказчык. Чалавеку цікава 
толькі тое, што наўпрост тычыцца яго жыцця. Аднак гэта яшчэ не ўсё. 
Чытач больш не лаяльны да аднаго або некалькіх сайтаў. Ён сам фарміруе 
вакол сябе інфармацыйную прастору.

Важнай задачай для журналіста, акрамя пошуку тэмы і яе распрацоўкі, 
з’яўляецца ўменне рыхтаваць матэрыялы, здольныя ўтрымаць увагу ка-
рыстальніка і ўцягнуць яго ў чытанне. Гэта задача вырашаецца не толькі 
якасцю тэксту. Дапусцім, аўтар напісаў добры, карысны матэрыял на 
актуальную тэму – а чытачоў у яго менш, чым чакалася. Чаму так? Дзве 
верагодныя прычыны: ён пераацаніў цікавасць тэмы або прыдумаў зага-
ловак, які не зацікавіў аўдыторыю. Чытач заўсёды звяртае ўвагу на падачу 
матэрыялу і вырашае, ці варта наогул марнаваць час на больш удумлівае 
чытанне.
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Карыстальнікі інтэрнэту сёння звяртаюць увагу ў першую чаргу на 
загалоўкі журналісцкіх публікацый, «скануючы» поглядам вэб-старонку, 
шукаючы на ёй ключавыя словы, фразы і візуальныя арыенціры.

Пры напісанні загалоўка неабходна прытрымлівацца шэрагу рэка-
мендацый.

1.  Загаловак павінен адпавядаць зместу матэрыялу, адлюстроўваць сэнс 
тэксту. Ён фарміруе ў карыстальніка чаканні. Недапушчальна, каб адзін 
і той жа загаловак можна было падставіць да розных тэкстаў.

2.  У інтэрнэт-СМІ запатрабаваны інфарматыўныя загалоўкі з ключавымі 
словамі. Каб вынесці ў загаловак сутнасць падзеі, трэба знайсці галоўную 
думку. Загаловак павінен адказваць на пытанні: Хто? Дзе? Што зрабіў?

3.  Загаловак можна зрабіць крыху вастрэйшым, эмацыянальнейшым. 
Часта ён драматызуе і перабольшвае інфармацыю.

4.  Загаловак павінен захоўваць інтрыгу, каб за падрабязнасцямі 
карыстальнік перайшоў на артыкул.

5.  Адно з самых важных правілаў – дзеяслоў у загалоўку. Дзеяслоў 
выразна адлюстроўвае тое, што адбываецца, перадае асноўнае дзеянне.

6.  У загалоўках не павінна быць пытанняў, загадак, інтрыг і мастацкіх 
задум. Варта быць асцярожнымі з гульнёй слоў і вобразнымі выразамі. 
Загаловак павінен быць максімальна інфарматыўным.

7.  Пажадана, каб у загалоўку было не больш за пяць – сем слоў. Калі 
загаловак зацягнуты, то чытачу ў інтэрнэце проста не будзе калі яго чытаць.

8.  Рэкамендуецца выкарыстоўваць «словы-кручкi», а таксама канкрэтныя 
лічбы, якія ўзмацняюць загаловак і падахвочваюць клікнуць па спасылцы.

9.  Першае слова ў загалоўку самае важнае. Лагічны націск у загалоўку, 
як правіла, павінен таксама размяшчацца ў пачатку. Кароткія словы лепш 
за доўгія.

10.  Загаловак павінен адпавядаць пошукавым запытам карыстальніка. 
Гэта дазволіць павялічыць трафік на сайце з Google і «Яндэкса». Ключавыя 
словы павінны стаяць бліжэй да пачатку загалоўка.

Пры напісанні загалоўкаў на інфармацыйных парталах і ў буйных інтэр-
нэт-СМІ выкарыстоўваюцца, у прыватнасці, такія навінныя шаблоны, як: 
«стала вядома», «названы», «ён загінуў», «трагедыя», «глядзіце», «СМІ 
паведамілі», «раскрыты падрабязнасці» i iнш. Прыклады такіх шаблонаў: 
«Стала вядома, калі і ў якім гандлёвым цэнтры...»; «Названа прыярытэтная 
версія авіякатастрофы...»; «Цягнік збіў... Яна загінула»; «Трагедыя ў Ле-
пелі...»; «Раскрыта рэзананснае забойства...». Для прыцягнення аўдыторыі 
важны не толькі загаловак, але і добрая карцінка. Правільнае спалучэнне 
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загалоўка і фота дазваляе выйграць у канкурэнцыі з сацыяльнымі сеткамі 
за час і ўвагу аўдыторыі.

Пісаць тэксты, якія дачытваюць, – асноўная задача вэб-журналіста. 
Праблема не ў саміх тэкстах, а ў тым, як яны падаюцца. Каб зацікавіць 
чытача сур’ёзнымі тэмамі, трэба змяніць падыход да зместу, структуры 
і вёрсткі артыкулаў. Расчляненне асобных артыкулаў дазваляе павялічыць 
уцягнутасць аўдыторыі. Сучасны карыстальнік інтэрнэту не здольны доўга 
канцэнтравацца на інфармацыі. Спачатку ён заўважае на вэб-старонцы фа-
таграфіі і ілюстрацыі, затым праглядае загалоўкі і тэкставыя ўрэзкі і толькi 
пасля гэтага пачынае чытаць сам тэкст. Таму задача рэдакцыі – не проста 
напісаць, а і зрэжысаваць матэрыял, каб наведвальнік сапраўды прачытаў 
артыкул, а праца журналіста не аказалася марнай.

Важна сачыць за рытмам тэксту. У добрым тэксце доўгія сказы чаргу-
юцца з сярэднімі і кароткімі, таму ён не з’яўляецца манатонным. Актуалі-
зуецца таксама выразная структура матэрыялу. Важна тое, што карысталь-
нік бачыць на «першым экране». Трэба пазбягаць доўгіх уступаў і адразу 
прыступаць да справы. Загаловак, лід з двух – чатырох сказаў, якасная 
ілюстрацыя вызначаюць шансы матэрыялу на прачытанне.

Пры напісанні тэксту для інтэрнэт-СМІ асаблівую ўвагу неабходна 
звяртаць на шэраг момантаў.

1.  Якасны змест. Любая публікацыя можа стаць цiкавай, калі яна 
адпавядае хаця б аднаму з трох параметраў: карысная, спараджае эмоцыі 
і выклікае жаданне абмеркаваць тэму. Задача журналіста – распавядаць 
займальныя і карысныя гісторыі. Тэкст павінен быць унікальным, напісаным 
з выкананнем усіх правілаў.

2.  Візуальныя элементы. Трэба суправаджаць артыкул фотаздымкамi, 
відэа, інфаграфікай. Таксама дарэчныя фатаграфіі з паўзунком «было/стала», 
фотаслайдар, анлайн-тэсты і інш.

3.  Чаргаванне тэксту і фота. Карыстальнікі, калі бачаць перад сабой 
доўгі манатонны тэкст, спыняюць чытанне і закрываюць артыкул. Не варта 
прымушаць людзей чытаць. Трэба ставіць фота (відэа) у тэкст так, каб пры 
кожным скроле нешта прыцягвала ўвагу.

4.  Структураванне матэрыялу. Вітаецца дзяленне тэксту на фрагменты. 
Важна разбіваць яго на невялікія сэнсавыя блокі, як кнігу на часткi. 
У інтэрнэце людзі дзеляць тэкст на блокі і скануюць толькі іх. Структура 
стварае адчуванне ладу. У кожным блоку павінна раскрывацца адна ідэя. 
Карысна выкарыстоўваць падзагалоўкі («Што адбылося?», «Хто вінаваты?» 
і інш.), маркіраваныя спісы і інш., каб палегчыць навігацыю па тэксце 
(рыс. 4).
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Рыс. 4. Тры варыянты вёрсткі адной публікацыі

5.  Вылучэнне цытат, урэзак, вынасак. Важныя блокі тэксту, якiя 
акцэнтуюць галоўную думку, можна вылучаць паўтлустым шрыфтам ці 
выносіць асобна, афармляць з дапамогай тыпаграфікі.

6.  Асаблівая пабудова абзацаў. Кожны абзац павінен быць кароткім 
і ёмістым, не больш за 5–7 радкоў. Абзац, у якім каля 10 радкоў, успрымаецца 
як масіў тэксту. Кароткія блокі візуальна лягчэйшыя.

7.  Галоўная думка ў пачатку абзаца. Першае слова абзаца таксама мае 
значэнне. Неабходна пазбягаць доўгіх уступаў. Патрабуецца максімальная 
інфарматыўнасць.

8.  Лічбы, прозвішчы, цытаты. У абзацы можа быць дзве-тры лічбы 
(прычым у параўнанні, бо абсалютная лічба бессэнсоўная) і некалькі 
прозвішчаў. Таксама можа быць дарэчная цытата, выдзеленая курсівам. 
Гэта робіць чытанне тэксту не такiм манатонным.

9.  Спрашчэнне структуры тэксту. Лепш пісаць кароткімі сказамi, 
пазбягаць бюракратычнай лексікі і канцылярыту, штампаў, ужываць простыя 
і зразумелыя словы. Важна знайсці менавіта тыя пытанні, якія цікавяць 
людзей, і адказаць на іх у тэксце.

10.  Пошукавая аптымізацыя. Матэрыял павінен змяшчаць ключавыя 
словы і словазлучэнні, па якіх яго будуць шукаць у пошукавых сістэмах 
Google i «Яндэкс».

Працэс напісання тэксту для інтэрнэт-СМІ патрабуе ўмення структу-
раваць інфармацыю, вылучаць самае важнае, акцэнтаваць увагу чытача 
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на найбольш важных дэталях. Добра напісаны, але няправільна звярста-
ны тэкст чытаць не стануць. Занадта доўгія тэксты ў інтэрнэце чытаюць 
 неахвотна. Сярэдні час чытання артыкулаў у інтэрнэт-СМІ рэдка перавышае 
дзве хвіліны, навін – крыху больш за хвіліну.

Пасля публікацыі матэрыялу праца толькі пачынаецца. Тут можна 
 эксперыментаваць. Ёсць тры пункты прыкладання намаганняў: загаловак, 
вёрстка, тэкст. Варта памяняць загаловак, зрабіўшы яго крыху эмацыя-
нальнейшым, змяніць галоўную фатаграфію, падправiць вёрстку – і коль-
касць праглядаў павялічваецца. Калi разбіць тэкст на блокі і структураваць 
матэрыял, можна дамагчыся таго, што наведвальнiкi сайта дачытаюць тэкст 
да канца.

1.8. Канвергентная журналістыка.  Канвергентная 
рэдакцыя: мадыфікацыя функцый

Працэс лiчбавiзацыi змяніў прынцыпы арганізацыі працы рэдакцыі: 
у пачатку 2010-х гг. у буйных беларускіх СМІ пачалі стварацца аддзелы 
інтэрнэт-версій. Журналісты сталі пісаць матэрыялы спецыяльна на сайт. 
З’явілася такое паняцце, як канвергентная (ці мультымедыйная) рэдак-
цыя. Слова «канвергентны» азначае ‘аб’яднаны, сумешчаны’. Журналіст, 
які працуе ў такой рэдакцыі, павінен валодаць самымі рознымі навыкамі 
і мультымедыйнымi кампетэнцыямi.

Пад тэрмінам «канвергенцыя» ўслед за расійскім даследчыкам К. Ба-
ранавай мы будзем разумець працэс у медыяіндустрыі, звязаны з развіц-
цём лічбавых тэхналогій, які прыводзіць да зліцця розных СМІ на базе 
адной рэдакцыі для сумеснай вытворчасці кантэнту і яго распаўсюджван-
ня на розных медыяплатформах. Канвергенцыя прыводзіць да з’яўлення 
новых фарматаў прадстаўлення кантэнту, а таксама да глабальных змен 
у  медыяіндустрыі. Рэдакцыям прыйшлося адказваць на новыя выклікі. Вось 
толькі некаторыя з іх: Як манетызаваць журналісцкі прадукт? Якія новыя 
фарматы кантэнту неабходна выкарыстоўваць на сайце? Як будаваць супра-
цоўніцтва з сацыяльнымі сеткамі і пошукавымі сістэмамі? Як прыцягваць 
маладую аўдыторыю?

У якасці прыкладу можна прывесці легендарную нямецкую газету Bild. 
Гэта адно з самых папулярных выданняў Заходняй Еўропы. Падрабязна аб 
стратэгіі нямецкага таблоіда ў лічбавым асяроддзі распавёў на канферэнцыі 
ў Маскве ў лістападзе 2016 г. К. Дыкман, які тады займаў пасаду галоўнага 
рэдактара выдання: «Да прыкладу, у газеты Bild раней асноўнай задачай 
было распавядаць, што адбываецца, выкарыстоўваючы тэкст і фота. Але 
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даступныя нам спосабы генераваць і распаўсюджваць інфармацыю доўгі час 
былі даволі абмежаваныя. Цяпер жа мы маем магчымасць рабіць усё тое ж, 
але ў рэжыме 24/7, у рэальным часе, з прамымі эфірамі, з відэа – і нават 
у фармаце 360 градусаў! Ніколі раней ніхто з вас не мог адчуць прафесію 
журналіста ў такім поўным аб’ёме! Гэта ўсё вельмі захоплівае»1 (рыс. 5).

Рыс. 5. Рэдакцыя сайта Bild.de (Германія). 2016 г.

Працягваючы гутарку аб творчай дзейнасці журналіста ў медыясферы 
інтэрнэту, звернем увагу на перыядызацыю станаўлення і развіцця лічбавай 
журналістыкі ў Рэспубліцы Беларусь.

Першы этап (з 1996 па 1999 г.) быў адзначаны з’яўленнем сайтаў-візіто-
вак, або інтэрнэт-версій друкаваных выданняў. Піянерам у засваенні інтэр-
нэту сярод друкаваных СМІ стаў «Вечерний Минск». Сайт газеты newsvm.com 
пачаў працу 24 ліпеня 1996 г. Першым беларускім парталам стаў Open.by 
(15 лiпеня 1999 г.), які прадаставіў усім жадаючым магчымасць завесці 
сабе электронную пошту.

Другі этап (з 2000 па 2005 г.) характарызаваўся паступовым засваеннем 
Глабальнай сеткі журналістыкай. У інтэрнэце былі створаны вэб-версіі 
рэспубліканскіх друкаваных СМІ. У тыя гады яны ўяўлялі сабой у ас-
ноўным «клоны» газет. Пачалі развівацца класічныя інтэрнэт-рэсурсы. 

1 Дикманн К. Как мы преобразовали крупнейшую газету Европы в digital-гиган-
та [Электронны рэсурс]. URL: https://www.slideshare.net/MediaMakers2016/bild-digital 
(дата звароту: 03.02.2020).
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5 кастрычніка 2000 г. пачаў працу партал TUT.BY, а 14 лютага 2001 г. 
з’явіўся Onliner.by.

Трэці этап (з 2006 па 2010 г.) быў адзначаны высокімі тэмпамі асваен-
ня інтэрнэту журналістыкай. Сайты ў той час былі ўжо не толькі ў рэспу-
бліканскіх, але і ў шэрагу рэгіянальных газет. Журналісты пачалі рыхтаваць 
матэрыял спецыяльна для інтэрнэт-рэсурсаў. На сайтах стаў з’яўляцца 
аўдыё- і відэакантэнт.

Чацвёрты этап (з 2011 па 2016 г.) характарызаваўся значнымі транс-
фармацыямі медыярынку. Газеты сталі губляць аўдыторыю. Пачаліся зме-
ны ў звычках медыяспажывання. У гэтыя гады многія друкаваныя СМІ 
ў інтэрнэце ператварыліся ў самастойныя мультымедыйныя рэсурсы са 
значнай доляй кантэнту, напісанага спецыяльна для сайтаў. У найбуйней-
шых  медыяхолдынгах краiны былі створаны мультымедыйныя рэдакцыі.

Пяты этап (з 2017 г. па цяперашні час) адзначаны радыкальнай трансфар-
мацыяй журналістыкі і звязаны з развіццём працэсу лiчбавiзацыi, а таксама 
мабільных тэхналогій. Гэты этап прывёў да глабальных змен, што адбываюцца 
на ўсіх стадыях творчага працэсу ад стварэння да распаўсюджвання кантэнту, 
а таксама ён адзначаны пошукам новых мадэлей развіцця  медыябізнесу ва 
ўмовах канвергентнага асяроддзя.

Прыярытэты жыхароў Беларусі ў выбары масмедыя рэзка змянілі-
ся. Аўдыторыя пачала сыходзіць з сайтаў СМІ ў сацсеткi, месенджары, 
Telegram-каналы, на YouTube. Смартфон стаў адзінай платформай для досту-
пу многіх карыстальнікаў у інтэрнэт. Лічбавыя тэхналогіі пачалі развівацца 
ў геаметрычнай прагрэсіі. Рэальнасцю стаў штучны інтэлект, нейронавыя 
сістэмы, галасавыя інтэрфейсы, тэхналогіі дапоўненай рэальнасці і інш.

Падрабязна спынiмся на асаблівасцях працы мультымедыйнай (канвер-
гентнай) рэдакцыі. Гэта падраздзяленне, якое стварае кантэнт для розных 
медыя (газета, сайт, радыё, сацсеткi і інш.). Праца канвергентнай рэдакцыі 
адбываецца бесперапынна – 24 гадзіны на суткі 7 дзён у тыдзень. У шырокім 
сэнсе канвергенцыя вызначае стратэгічнае развіццё медыя.

Разуменне канвергенцыі ў розных рэдакцыях адрозніваецца. У цэлым 
атрымалі распаўсюджанне два падыходы:

•  у рэдакцыях ствараюцца аддзелы, якія займаюцца напаўненнем сайта 
ўнікальнымі навінамі, здымкай відэа, вядзеннем сацыяльных сетак і інш. 
У той жа час многія журналісты пішуць матэрыялы выключна ў газету. На 
сайт гэтыя тэксты могуць трапляць у крыху перапрацаваным выглядзе. 
У такім выпадку мы бачым нейкі кангламерат, г. зн. рэдакцыю, якая пра-
цуе больш чым на адной платформе. Прыклад – выданне «СБ. Беларусь 
сегодня»;
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•  адзін і той жа журналіст стварае кантэнт для розных платформаў (га-
зета, сайт, радыё, сацыяльныя сеткi), прычым для кожнай з iх кожная адзін-
ка кантэнту аптымiзуецца па-рознаму, каб адпавядаць запытам аўдыторыі. 
У якасці прыкладу можна прывесці выданне «Комсомольская правда в Бело-
руссии».

«Для паспяховага існавання рэдакцыі вымушаны пераходзіць на муль-
тымедыйны фармат, – лічыць галоўны рэдактар газеты ‘‘Комсомольская 
правда’’ У. Сунгоркін. – Мы першая ў Расіі мультымедыйная рэдакцыя. Гэта 
адзiн са стратэгічных кірункаў развіцця журналістыкі. У нас у рэдакцыі 
на ўсіх платформах працуе роўна адзін і той жа чалавек. Інфармацыйны 
прадукт, выраблены ім, размяшчаецца на розных медыйных пляцоўках»1.

1.9. «Новы» журналіст: функцыі і абавязкі 
ў сучас най медыясферы

Праца журналістаў у мультымедыйных рэдакцыях паказвае, што патра-
баванні да іх кампетэнцый значна ўзрастаюць. Прывядзём толькі кароткі 
пералік уменняў i абавязкаў журналіста, калі гаворка ідзе аб творчай дзей-
насці ў анлайне:

•  знаходзіць цікавыя тэмы і адаптаваць іх пад патрэбы аўдыторыі роз-
ных лічбавых пляцовак;

•  працаваць з героямі, экспертамі, крыніцамі, паглыбляцца ў тэму, вы-
вучаць бэкграўнд па той ці іншай праблеме з дапамогай пашукавікоў і са-
цыяльных сетак;

•  умець прыдумваць цікавы загаловак і лід, будаваць структуру і кам-
пазіцыю тэксту;

•  падбіраць якасныя ілюстрацыi, каб прыцягнуць увагу аўдыторыі;
•  выкарыстоўваць розныя мультымедыйныя фарматы (відэа, аўдыё, 

iнфаграфіка, інтэрактыўныя карты, устаўкі з Instagram, слайдары «было/
стала», лонгрыды і інш.);

•  валодаць навыкамі відэамантажу як з дапамогай прафесійных пра-
грам, так і ў бясплатных мабiльных дадатках, якія дазваляюць манціраваць 
відэа прама на смартфоне;

•  разумець законы і трэнды, па якіх жывуць розныя сацыяльныя сеткi, 
ведаць адрозненнi аўдыторыі кожнай з iх;

•  валодаць базавымі прыёмамі пошукавай аптымізацыі сайтаў;
1  Градюшко А. А. Основы творческой деятельности веб-журналиста : учеб.-метод. 

пособие. Минск, 2019. С. 25.
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•  мець навыкі працы з сістэмамі медыйнай аналітыкі («Яндэкс.Ме-
трыка», Google Analytics, Onthe.io, «Медыятар», SimilarWeb, Popsters.ru 
і інш.);

•  умець думаць сістэмна, планаваць, структураваць і кантраляваць 
сваю працу, быць гатовым адказваць за вынік.

Такiм чынам, сучасныя лічбавыя тэхналогіі прыкметна змянілі методыку 
працы і пашырылі функцыі журналістаў па стварэнні шматплатформенна-
га канвергентнага кантэнту. Гэта прымушае выдаўцоў, а таксама рэдакцыі 
настойліва шукаць сваё месца і аўдыторыю ў сучасным інфармацыйным 
асяроддзі, якое імкліва змяняецца.

Галоўным выклікам для індустрыі з’яўляецца неабходнасць хуткай 
адаптацыі традыцыйных медыя да новых патрэб аўдыторыі і рэкламадаўцаў. 
Ключавой творчай кампетэнцыяй журналiстаў становіцца ўменне якасна 
і пісьменна фільтраваць, адбіраць, апрацоўваць і дастаўляць да чытачоў ці 
карыстальнікаў самае галоўнае і цікавае.
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ТЭМА 2 
МЕТАДЫ І МЕТОДЫКА ЖУРНАЛІСТЫКІ

2.1. Метадалогія журналісцкай творчасці

Падчас практычнай дзейнасці для дасягнення спецыфічных творчых 
задач журналіст карыстаецца рознымі метадамі. Аптымальны ўзровень пра-
фесіяналізму, валоданне прафесійнымі прыёмамі забяспечваюцца, у прыват-
насці, тым, як журналіст выкарыстоўвае ў сваёй практыцы метады пазнання 
рэчаіснасці.

Метад – гэта сістэма навукова абгрунтаваных дзеянняў разумовага 
і практычнага характару, неабходных для дасягнення якой-небудзь мэты, 
рашэння задач пэўнага тыпу. Метад узнікае на базе прыёмаў, якія склаліся 
стыхійна, калі яны становяцца аб’ектам вывучэння і пачынаюць сістэматы-
завацца, ацэньвацца, ператварацца ў сістэму правілаў. Метад зводзіцца да 
сукупнасці пэўных правілаў, спосабаў, нормаў пазнання і дзеянняў, дасле-
давання з’яў прыроды і чалавечага жыцця, гэта сістэма прыёмаў у любой 
сферы. Кожнаму жанру журналістыкі адпавядаюць пэўныя метады працы 
з інфармацыяй, збору матэрыялу, адлюстравання рэчаіснасці і рэпрэзента-
цыі фактычных даных.

Метадалогія – сукупнасць ведаў аб сутнасці, сістэме і спосабах дзей-
насці ў пэўнай сферы, якая забяспечвае эфектыўнае рашэнне творчых задач.

Метадалогія журналісцкай творчасці ўключае наступныя галоўныя 
кампаненты:

•  агульная метадалогія сацыяльнага пазнання. Яе ядро складаюць філа-
софскія веды, сацыяльная філасофія (найбольш агульныя  заканамернасці 
прыроды і грамадства, сістэма ўяўленняў пра законы, на аснове якіх функ-
цыянуе і развіваецца грамадства). У асобны пласт варта аднесці веды пра 
чалавека і грамадства, назапашаныя канкрэтнымі сацыяльнымі і гуманітар-
нымі навукамі (гісторыя, псіхалогія, сацыялогія, сацыяльная псіхалогія, 
права, этыка, палітэканомія). Журналіст не можа абысціся без арыента-
цыі ў галіне тэорыі пазнання, логікі, сацыялогіі і сацыяльнай псіхалогіі, 
гісторыі, галіне літаратуры і мастацтва. Калі ён спецыялізуецца ў пэўнай 
вобласці, яму трэба звяртацца да канкрэтных навуковых дысцыплін, няхай 
гэта будуць сельскагаспадарчыя навукі, тэорыя рэкламы або педагогіка;

•  агульная журналісцкая метадалогія, якая дапамагае зразумець сутнасць 
масавай інфармацыі, функцыі і законы творчасці. Сюды  ўваходзіць сукуп-
насць ведаў пра журналістыку як галіну масава-інфармацыйнай дзейнасці;
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•  метады збору эмпірычных даных, заснаваныя на атрыманні ведаў 
у выніку непасрэднага кантакту з рэчаіснасцю, да якіх адносяцца трады-
цыйна журналісцкія метады (гутарка, назіранне, праца з дакументамі) 
і запазычаныя з канкрэтных сацыялагічных даследаванняў і арыентава-
ныя на вымярэнне ў колькасных паказчыках (анкетаванне, эксперымент, 
кантэнт-аналіз);

•  метадалогія інтэрпрэтацыі даных і распрацоўкі высноў і рэкамен-
дацый. Гэта агульнанавуковыя метады пазнання, якія выкарыстоўваюц-
ца ў журналістыцы ў адпаведнасці з яе сацыяльнымі функцыямі. Мета-
ды інтэрпрэтацыі дазваляюць аб’яднаць атрыманыя факты ў цэласную 
карціну зʼявы, устанавіць узаемаадносіны паміж асобнымі сітуацыямі 
і ахарак тарызаваць ролю і значэнне кожнай з іх, аргументавана выказаць 
сваю ацэнку і зрабіць высновы суадносна з сапраўднай прыродай тых ці 
іншых падзей, іх дынамікай і значэннем для жыцця.

Агульнага вызначэння творчых метадаў, на якіх грунтуецца журналі-
стыка, не існуе. Можна адзначыць, што гэта сістэма прадпісанняў, прын-
цыпаў, патрабаванняў, якія павінны арыентаваць журналіста на рашэнне 
канкрэтнай задачы, дасягненне пэўнага выніку. Вынікам у дадзеным вы-
падку і з’яўляецца падрыхтоўка твораў, у якіх спецыфічны змест фіксуецца 
ў адпаведнай форме, іншымі словамі, абраны журналістам метад вызначае 
жанр, з дапамогай якога ён даносіць інфармацыю аўдыторыі.

Спецыфіка творчага метаду, які ўжываецца ў журналістыцы, як і ў лю-
бым іншым выглядзе літаратурнай дзейнасці, заключаецца ў адлюстра-
ванні рэчаіснасці не проста фактаграфічна, але з улікам індывідуальных 
псіхалагічных асаблівасцей, творчага ўяўлення аўтара тэксту. Разам з тым 
адрозненне журналісцкага твора ад уласна літаратурнага – у дакументаль-
насці, тыповасці, канкрэтыцы паказу фактаў. Журналіст не мае права на 
выдумку, дамысліванне, ён заўсёды аналізуе найбольш актуальныя пра-
блемы сучаснасці.

2.2. Агульнанавуковыя метады і прыёмы

У структуры агульнанавуковых метадаў і прыёмаў часцей за ўсё вылу-
чаюць тры ўзроўні:

•  метады эмпірычнага даследавання;
•  метады тэарэтычнага пазнання;
•  агульналагічныя метады і прыёмы даследавання.
Да метадаў эмпірычнага даследавання адносяцца: назіранне, экспе-

рымент, параўнанне, апісанне і вымярэнне.
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Назіранне – мэтанакіраванае пасіўнае вывучэнне прадметаў, якое аба-
піраецца ў асноўным на даныя органаў пачуццяў.

Эксперымент – актыўнае і мэтанакіраванае ўмяшанне ў працяканне 
працэсу, адпаведнае змяненне доследнага аб’екта або яго прайграванне 
ў спецыяльна створаных і кантраляваных умовах, якiя вызначаюцца мэтамі 
эксперымента.

Віды (тыпы) эксперыментаў вельмі разнастайныя. Так, у залежнасці ад 
функцый вылучаюць даследчыя (пошукавыя), праверачныя (кантрольныя) 
эксперыменты і эксперыменты для прайгравання пэўнай сітуацыі. Па харак-
тары абʼектаў адрозніваюць фізічныя, хімічныя, біялагічныя, сацыяльныя 
і іншыя эксперыменты. Існуюць якасныя і колькасныя эксперыменты. Шы-
рокае распаўсюджанне ў сучаснай навуцы атрымаў разумовы эксперымент – 
сістэма разумовых працэдур, якія праводзяцца над ідэалізаванымі абʼектамі.

Параўнанне – пазнавальная аперацыя, якая выяўляе падабенства або 
адрозненне абʼектаў (ці стадый развіцця аднаго і таго ж абʼекта).

Апісанне – пазнавальная аперацыя, якая заключаецца ў фіксаванні 
вынікаў вопыту (назіранне або эксперымент) з дапамогай пэўных сістэм 
абазначэння, прынятых у навуцы.

Вымярэнне – сукупнасць дзеянняў, якія выконваюцца пры дапамозе 
вызначаных сродкаў з мэтай знаходжання лічбавага значэння вымеранай 
велічыні ў прынятых адзінках вымярэння.

У сістэму метадаў тэарэтычнага пазнання ўваходзяць: фармалізацыя, 
аксіёматычны, гіпатэтыка-дэдуктыўны метад, узыходжанне ад абстрактнага 
да канкрэтнага.

Фармалізацыя – адлюстраванне ведаў у знакава-сімвалічным выглядзе 
(фармалізаванай мове).

Аксіёматычны метад – спосаб пабудовы навуковай тэорыі, пры якім 
у яе аснову кладуцца некаторыя зыходныя палажэнні – аксіёмы (пастулаты), 
з якіх усе астатнія сцвярджэнні гэтай тэорыі выводзяцца чыста лагічным 
шляхам, з дапамогай доказу. Для вываду тэарэм з аксіём (і наогул адных 
формул з іншых) фармулююцца спецыяльныя правілы. Такім чынам, доказ 
у аксіёматычным метадзе – гэта некаторая паслядоўнасць формул, кожная 
з якіх або зʼяўляецца аксіёмай, або атрымліваецца з папярэдніх формул па 
якім-небудзь правіле вываду.

Гіпатэтыка-дэдуктыўны метад – метад навуковага пазнання,  сутнасць 
якога заключаецца ў стварэнні сістэмы дэдуктыўна звязаных паміж сабой 
гіпотэз, з якіх у выніку выводзяцца сцвярджэнні аб эмпірычных фактах. Тым 
самым гэты метад заснаваны на вывадзе (дэдукцыя) заключэнняў з гіпотэз 
і іншых пасылак, сапраўднае значэнне якіх невядома.
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Узыходжанне ад абстрактнага да канкрэтнага – метад тэарэтыч-
нага даследавання і выкладання, які заключаецца ў руху навуковай думкі 
ад зыходнай абстракцыі («пачатак» – аднабаковы, няпоўнае веданне) праз 
паслядоўныя этапы паглыблення і пашырэння пазнання да выніку – цэлас-
нага рэпрадуцыравання ў тэорыі прадмета даследавання.

Да агульналагічных метадаў і прыёмаў даследавання адносяцца: 
аналіз і сінтэз, абстрагаванне, абагульненне, ідэалізацыя, індукцыя і дэдук-
цыя, аналогія, мадэляванне, сістэмны падыход, структурна-функцыянальны 
метад, імавернасна-статыстычныя метады.

Аналіз – рэальны ці разумовы падзел абʼекта на састаўныя часткі, 
сінтэз – іх абʼяднанне ў адзінае арганічнае цэлае. Вынікам сінтэзу ста-
новіцца якасна новае ўтварэнне.

Абстрагаванне – працэс разумовага адцягнення ад шэрагу ўласціва-
сцей і адносін вывучаемай зʼявы з адначасовым вылучэннем тых харак-
тарыстык, якія ў першую чаргу істотныя, агульныя, цікавяць даследчыка. 
У выніку гэтага працэсу атрымліваюцца рознага роду «абстрактныя прад-
меты», якімі зʼяўляюцца як асобна ўзятыя паняцці і катэгорыі («развіццё», 
 «супярэчнасць», «мысленне» і інш.), так і іх сістэмы. Найбольш развітымі 
з іх зʼяўляюцца матэматыка, логіка, дыялектыка, філасофія.

Абагульненне – працэс устанаўлення агульных уласцівасцей і прыкмет 
прадмета, цесна звязаны з абстрагаваннем. Пры гэтым могуць быць вылу-
чаны любыя прыкметы (абстрактна-агульныя, істотныя або канкрэтна- 
агульныя).

Ідэалізацыя – разумовае стварэнне абстрактных (ідэалізаваных) аб’ек-
таў, якія прынцыпова не могуць быць створаны ў рэчаіснасці («ідэальны 
газ», «абсалютна чорнае цела» і да т. п.). Дадзеныя аб’екты з’яўляюцца 
вельмі складаным і апасродкаваным выражэннем рэальных працэсаў. Яны 
ўяўляюць сабой некаторыя гранічныя выпадкі такіх працэсаў, служаць 
сродкам іх аналізу і фармулявання тэарэтычных уяўленняў пра іх.

Індукцыя – рух думкі ад адзінкавага (вопыт, факты) да агульнага (іх 
абагульненне ў высновах), дэдукцыя – узыходжанне працэсу пазнання ад 
агульнага да адзінкавага. Гэта супрацьлеглыя разумовыя аперацыі, якія ўза-
емна дапаўняюць адна адну. Паколькі вопыт заўсёды бясконцы і няпоўны, 
то індуктыўныя высновы заўсёды маюць праблематычны (імавернасны) 
характар. Дэдуктыўныя высновы дазваляюць з ужо наяўных ведаў атрымлі-
ваць новыя ісціны, з дапамогай толькі разважанняў, без звароту да досведу, 
інтуіцыі і г. д.

Аналогія (адпаведнасць, падабенства) – устанаўленне падабенства 
ў некаторых баках, уласцівасцях і адносінах паміж нятоеснымі абʼектамі. 
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На падставе выяўленага падабенства робіцца адпаведны вывад – выснова 
па аналогіі.

Мадэляванне – метад даследавання пэўных аб’ектаў шляхам узнаўлен-
ня іх характарыстык на іншым аб’екце – мадэлі, якая ўяўляе сабой аналаг 
таго ці іншага фрагмента рэчаіснасці – арыгінала мадэлі. Паміж мадэллю 
і аб’ектам, якія цікавяць даследчыка, павінна існаваць вядомае падабенства – 
у фізічных характарыстыках, структуры, функцыях і інш.

Сістэмны падыход – сукупнасць агульнанавуковых метадалагічных 
прынцыпаў (патрабаванняў), у аснове якіх ляжыць разгляд аб’ектаў як 
сістэм. Да ліку гэтых патрабаванняў адносяцца: а) выяўленне залежнас-
ці кожнага элемента ад яго месца і функцый у сістэме з улікам таго, што 
ўласцівасці цэлага нераўназначныя суме ўласцівасцей яго элементаў; 
б) аналіз таго, наколькі паводзіны сістэмы абумоўлены як асаблівасцямі 
яе асобных элементаў, так і ўласцівасцямі яе структуры; в) даследаванне 
механізму ўзаемадзеяння сістэмы і асяроддзя; г) вывучэнне характару 
іерархічнасці, уласцівай дадзенай сістэме; д) забеспячэнне ўсебаковага 
шматаспектнага апісання сістэмы; е) разгляд сістэмы як дынамічнай цэ-
ласнасці ў яе развіцці.

Структурна-функцыянальны (структурны) метад – вылучэнне ў цэ-
ласных сістэмах іх структуры – сукупнасці ўстойлівых адносін і ўзаемасу-
вязей паміж элементамі – і ролі (функцый) гэтых элементаў адносна адзін 
аднаго. Структура разумеецца як нешта нязменнае пры пэўных пераўтварэн-
нях, а функцыя – як прызначэнне кожнага з элементаў гэтай сістэмы.

Асноўныя патрабаванні (працэдуры) структурна-функцыянальнага 
метаду (які часта разглядаецца як разнавіднасць сістэмнага падыходу): 
а) вывучэнне будовы, структуры сістэмнага абʼекта; б) даследаванне яго 
элементаў і іх функцыянальных характарыстык; в) аналіз змены гэтых 
элементаў і іх функцый; г) разгляд развіцця (гісторыі) сістэмнага абʼекта 
ў цэлым; д) прадстаўленне абʼекта як сістэмы, якая гарманічна функцыянуе 
і ўсе элементы якой «працуюць» на падтрыманне гэтай гармоніі.

Імавернасна-статыстычныя метады заснаваны на ўліку дзеяння 
мноства выпадковых фактараў, якія характарызуюцца ўстойлівай частатой. 
Гэта і дазваляе выявіць неабходнасць (закон) праз сукупнае дзеянне мноства 
выпадковасцей.

Такім чынам, у навуковым пазнанні функцыянуе складаная дынаміч-
ная сістэма разнастайных метадаў розных узроўняў, сфер дзеяння, накіра-
ванасці, якія заўсёды рэалізуюцца з улікам канкрэтных умоў і прадмета 
даследавання.
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2.3. Творчыя метады ў журналістыцы

У айчыннай школе журналістыкі класіфікацыя творчых метадаў рас-
працавана прафесарам Б. Стральцовым (манаграфія «Метад і жанр», 2002). 
Сярод расійскіх навукоўцаў пытаннямі метадалогіі журналісцкай творчасці 
займаюцца Г. Лазуціна, А. Калеснічэнка і інш.

Б. Стральцоў вылучае два асноўныя спосабы адлюстравання рэчаісна-
сці, якія існуюць і выкарыстоўваюцца ў журналістыцы паралельна, – кан-
статацыя (інфармацыйны) і інтэрпрэтацыя (аналітычны).

Канстатацыя – фіксацыя фактаў, падзей, сітуацый, найбольш значнага 
з убачанага і пачутага.

Інтэрпрэтацыя – тлумачэнне, аналіз, супастаўленне, ацэнка, раскрыццё 
сэнсу тых жа фактаў, падзей, сітуацый.

Паняцце інтэрпрэтацыі падзяляецца на тры катэгорыі (у залежнасці ад 
спосабу адлюстравання фактаў, стылю аўтарскага маналогу): публіцыстыч-
ную, эсэісцкую і дзелавой аналітыкі.

Тэксты, створаныя па прынцыпе канстатацыі, уваходзяць у групу ін-
фармацыйных жанраў. Рэпарцёр шукае тыповы або сенсацыйны факт, 
устанаўлівае яго сувязь са зʼявай або сітуацыяй, імкнецца вылучыць з фак-
та яго галоўны сэнс, дэманструе найбольш выйгрышныя, яркія характа-
рыстыкі факта.

У якасці прыкмет інфармацыйных жанраў (нататка, рэпартаж, інтэрвʼю, 
справаздача, замалёўка, анатацыя) разглядаюць навізну факта або падзеі, 
пра якія паведамляецца, аператыўнасць падачы.

Да метаду публіцыстыкі як разнавіднасці аналітычнага метаду ад-
носяцца тэксты, напісаныя ў жанрах карэспандэнцыі, артыкула, агляду, 
каментарыя, рэцэнзіі (якія адпаведна адносяцца да групы аналітычных 
жанраў). Сутнасць іх, як і публіцыстыкі ў цэлым, – у адлюстраванні і фар-
міраванні грамадскай думкі па актуальных пытаннях, якія цікавяць аўды-
торыю, у больш лакальным сэнсе – у выпраўленні негатыўнай сітуацыі або 
трансляцыі пазітыўнага вопыту.

Эсэісцкі метад уласцівы жанру эсэ і журналісцкага расследавання, 
характарызуецца свабодным выяўленнем асобы аўтара, якое грунтуецца на 
сукупнасці глыбокіх ведаў, шырокай эрудыцыі, высокай агульнай і творчай 
культуры. З дапамогай гэтага метаду не праводзіцца распрацоўка скразной 
адзінай тэмы на аснове лакальнай або абʼёмнай сітуацыі – аўтар разважае 
над магістральнымі праблемамі жыцця грамадства, якія датычацца нацы-
янальнай культуры, гісторыі, традыцый. Выкарыстоўваючы такі метад, 
аўтар імкнецца да філасофскіх абагульненняў, але не ў катэгарычнай форме, 
а шляхам супастаўлення і разваг.
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Метад дзелавой аналітыкі блізкі да публіцыстычнага, выкарыстоўвае 
тую ж сістэму аналітычных жанраў, таксама грунтуецца на аналізе сітуа-
цый і зʼяў з канчатковым сінтэзам, які забяспечвае цэласнае ўспрыманне 
сітуацыі, кірунак аўтарскіх высноў. Аднак тэкставая эстэтыка, афармленне 
твораў адрозніваюцца па той прычыне, што метад дзелавой аналітыкі ары-
ентаваны на спецыфічную дзелавую аўдыторыю, якая цікавіцца перш за ўсё 
фактамі, статыстычнымі выкладкамі, панарамнымі аглядамі прафесійнай 
дзейнасці, часцей за ўсё звязанай са сферай фінансаў, гандлю і вытворчасці. 
Базісную аснову такіх тэкстаў складаюць умела выкарыстаныя лічбы, іх 
супастаўленне, аналіз працэсаў і зʼяў, якія стаяць за гэтымі лічбамі.

Набліжана да метаду дзелавой аналітыкі і рэцэнзаванне навуковай 
і грамадска-палітычнай літаратуры, якое зараз амаль не сустракаецца 
ў практыцы СМІ. Першачарговай задачай аўтара ў такім выпадку зʼяўля-
ецца ацэнка навізны і важнасці канцэпцый, правільнасці рэкамендацый, 
тэарэтычнай і практычнай значнасці ідэй і адкрыццяў, сацыяльных мадэлей 
і тэхнічных навінак.

2.4. Метады пошуку інфармацыі

Найважнейшым навыкам у сучасных умовах гіпераб’ёмаў інфармацыі 
для журналіста зʼяўляецца ўменне аператыўна адшукаць і перапрацаваць 
найбольш дакладныя і актуальныя для аўдыторыі факты. 

У сваёй дзейнасці аўтар медыяматэрыялаў карыстаецца рознымі мета-
дамі пошуку інфармацыі. Да традыцыйных метадаў, характэрных для працы 
ў СМІ, адносяцца назіранне, аналіз дакументаў і інтэрвʼю.

Назіранне – гэта збор інфармацыі шляхам візуальнага фіксавання 
 падзей і зʼяў. Журналісцкае назіранне заўсёды носіць мэтанакіраваны і да-
кладна зададзены характар, яно паслядоўнае і сістэматычнае. Тым самым 
яно адрозніваецца ад звычайнага назірання, якое мае спантанны харак-
тар. Акрамя таго, непасрэднае назіранне за паводзінамі людзей дазваляе 
 ўбачыць непрыкметныя на першы погляд дэталі, спецыфічныя рысы. Ін-
фармацыя, атрыманая з такога роду назіранняў, заўсёды адрозніваецца 
жывасцю і  дакладнасцю. Журналіст, зʼяўляючыся відавочцам падзеі, сам 
фіксуе найбольш значныя яе моманты і не залежыць ад чыіхсьці думак 
у сваіх ацэнках. Тым не менш неабходна ўлічваць, што сама падзея і яе 
вобраз у свядомасці  чалавека не заўсёды ідэнтычныя. 

Падчас уключэння ў назіранне журналісту важна таксама памятаць 
пра магчымыя субʼектыўныя і абʼектыўныя цяжкасці. Ён часцей за ўсё мае 
справу з прыватнымі і непаўторнымі сітуацыямі, якія не заўсёды можна 
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прайграць нанова. Журналіст сутыкаецца з чалавечымі эмоцыямі, склада-
нымі і нават канфліктнымі асабістымі адносінамі. У такім выпадку на якасць 
першаснай інфармацыі могуць уплываць субʼектыўныя ацэнкі людзей, іх 
каштоўнасныя арыентацыі, уяўленні і стэрэатыпы, інтарэсы. Людзі таксама 
могуць мяняць тактыку сваіх паводзін, калі ведаюць, што за імі назіраюць. 

Падчас адкрытага назірання журналіст не хавае свой статус, што да-
зваляе яму карыстацца правамі, пазначанымі ў законе «Аб СМІ» (арт. 34). 
Падчас скрытага назірання журналіст выступае ў ролі, незвычайнай і не-
характэрнай для яго прафесійных абавязкаў. Пры знешнім назіранні жур-
наліст не ўдзельнічае ў падзеі, ацэньвае тое, што адбываецца, звонку. Пры 
ўключаным назіранні аўтар будучага матэрыялу становіцца ўдзельнікам 
таго, што адбываецца, аднак патэнцыяльным недахопам такога метаду 
збору інфармацыі зʼяўляецца фарміраванне так званага стакгольмскага 
сіндрому, калі журналіст пачынае глядзець на падзею вачыма сваіх герояў 
не толькі падчас самой падзеі, але і пры падрыхтоўцы матэрыялу, што можа 
прыводзіць да неаб’ектыўнага адлюстравання рэчаіснасці. Уключанае на-
зіранне (эксперымент) – метад даследавання, які грунтуецца на штучным 
стварэнні журналістам нейкіх абставін, што дазваляе больш ясна і дакладна 
праявіць пэўную зʼяву, сітуацыю, праблему. Пры гэтым кантроль за тым, 
што адбываецца, застаецца ў руках журналіста-даследчыка. Уключанае 
назіранне ажыццяўляецца журналістам тады, калі ён прыходзіць у які-не-
будзь калектыў або сацыяльную групу як паўнапраўны ўдзельнік працэсу, 
сацыяльных адносін у гэтай групе. Погляд знутры дазваляе заўважыць не 
толькі вонкавыя праявы, але і пабуджальныя прычыны, матывы паводзін 
людзей. Важна пры гэтым фіксаваць як знешнюю інфармацыю (словы або 
дзеянні), так і невербальную (позы, жэсты, інтанацыя).

Эксперымент характарызуецца тым, што журналіст сам мадэлюе 
 сітуацыю, каб лепш зразумець яе і прадставіць чытачу, мае права ўмешвац-
ца ў сітуацыю, прымаючы рашэнні. Гэты спосаб збору інфармацыі часцей 
за ўсё ўжываецца пры падрыхтоўцы рэпартажаў і пры правядзенні жур-
налісцкіх расследаванняў. Сутнасць эксперымента як формы прафесійных 
паводзін у тым, што журналіст хавае сваю прафесію ад навакольных, спра-
буючы ўглыбіцца ў іншую сацыяльную функцыю, увайсці ў пэўную ролю, 
каб зразумець і спазнаць праблему «знутры», ён укараняецца ў тое ці іншае 
сацыяльнае асяроддзе, становіцца падстаўной асобай. Аднак змена прафесіі 
магчыма толькі ў тым выпадку, калі журналіст упэўнены ў тым, што сваімі 
непрафесійнымі або некваліфікаванымі дзеяннямі ён не нанясе людзям ні 
маральнай, ні фізічнай шкоды. Гэты метад звязаны як з юрыдычнымі, так 
і з этычнымі абмежаваннямі. Журналістам недапушчальна прадстаўляц-
ца медыкамі, юрыстамі, суддзямі, супрацоўнікамі дзяржаўных службаў. 
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Неабходна ўзгадніць магчымасць эксперымента з кіраўніцтвам рэдакцыі, 
паклапаціцца пра бяспеку крыніц інфармацыі і ўласную.  Безумоўна, загадзя 
журналіст павінен пракансультавацца з юрыстам наконт ступені правамоц-
насці сваіх дзеянняў.

Да ліку пераваг выкарыстання метаду эксперымента адносяць ары-
гінальнасць, эмацыйнасць, шчырасць таго, што апрабавана на сабе, даклад-
насць звестак, яркасць дэталей. Аднак пастаноўка эксперымента патрабуе 
вельмі асцярожнага падыходу і ўліку этычных нормаў грамадства.

Дакумент – адна з самых надзейных і дакладных крыніц інфармацыі. 
У якасці дакументальных крыніц могуць выступаць рукапісныя, друкава-
ныя матэрыялы, кіна- і фотастужкі, аўдыя- і відэазапісы. Любыя з гэтых 
сведчанняў могуць адрознівацца па тыпе фіксацыі (друкаваныя, рукапісныя, 
магнітныя плёнкі і г. д.), тыпе аўтарства (афіцыйныя і асабістыя), ступені 
прызначанасці для друку (прызначаныя і прыватныя), па сферы дзейнас-
ці, якая спарадзіла дакумент (дзяржаўна-адміністрацыйныя, вытворча-ад-
міністрацыйныя, грамадска-палітычныя, навуковыя, нарматыўна-тэхнічныя, 
даведачна-інфармацыйныя, мастацкія).

Журналіст можа непасрэдна ўключаць спасылкі на дакументы ў свае 
матэрыялы, а можа абмежавацца толькі вывучэннем знойдзеных даных, 
каб самому мець уяўленне аб тым, што адбываецца. 

Існуюць два асноўныя метады працы з дакументамі: традыцыйны (якас-
ны), які прадугледжвае знаёмства з дакументам і яго інтэрпрэтацыю, і фар-
малізаваны, які будуецца на кантэнт-аналізе – даследаванні вялікага масіву 
аднатыпных дакументаў па пэўных параметрах.

Інфармацыя можа быць прадстаўлена ў якасці лічбавых і статыстычных 
даных, аналітычных справаздач, пастаноў і іншых афіцыйных дакументаў. 
Па магчымасці, іх варта выкарыстоўваць у выглядзе інфаграфікі – табліц, 
схем, дыяграм, малюнкаў, што становіцца трэндам сучаснай журналістыкі 
ва ўмовах візуалізацыі інфармацыі і паступовага адыходу ад уласна тэкс-
тавага яе прад’яўлення.

Ёсць і асабістыя дакументы, якімі можа скарыстацца журналіст: дзён-
нікі, лісты, нататнікі. На іх можна спасылацца толькі з дазволу аўтара або 
ўладальніка.

Журналіст можа (у пераважнай большасці выпадкаў) разлічваць на да-
кладнасць зафіксаваных у дакуменце даных, калі яны атрыманы з афіцый-
ных крыніц – судовых інстанцый, пракуратуры, адміністрацыі рэгіянальнай 
ці мясцовай улады, прэс-цэнтра дзяржустановы, ведамстваў і міністэрстваў. 
Аднак у любым выпадку ўсе дакументы варта правяраць згодна з правілам 
дзвюх крыніц, калі нельга публікаваць навіну, не пацверджаную як мінімум 
дзвюма незалежнымі адна ад адной крыніцамі.
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Традыцыйным метадам збору інфармацыі таксама зʼяўляецца інтэрв’ю. 
Інтэрв’ю – сістэмны, планавы, структураваны дыялог з мэтай атрымання 
пэўных звестак па вызначаным плане. Інтэрв’ю выходзіць тым больш пра-
дуктыўным, чым бліжэй да падзеі суразмовец журналіста. Для атрымання 
аптымальных вынікаў пры выкарыстанні гэтага метаду журналіст павінен 
валодаць уменнем сыходзіцца з людзьмі, якія маюць неабходную інфарма-
цыю, і старанна рыхтавацца да гутаркі. Эрудыраваны, у дэталях знаёмы 
з прадметам вывучэння інтэрвʼюер выклікае ў суразмоўца сімпатыю, што, 
безумоўна, спрыяе поспеху працэсу камунікацыі.

Інтэрв’ю дапамагае журналісту скарэкціраваць свой пункт гледжання, 
дапоўніць артыкул пераканаўчымі довадамі, уключыць у тэкст не толькі 
сухую фактуру, але і фрагменты жывой гутаркі, уласны погляд эксперта 
на праблему.

Пры падрыхтоўцы да інтэрвʼю абавязкова неабходна вывучэнне па-
пярэдніх матэрыялаў СМІ, звязаных з асобай і прафесійнай дзейнасцю 
рэспандэнта, пошук біяграфічных звестак аб ім, па магчымасці – апытанне 
тых, хто добра ведае суразмоўца, высвятленне яго звычак і схільнасцей.

Інтэрв’ю аказваецца паспяховым з пункту гледжання інфармацыйнай 
насычанасці, калі журналіст падрыхтаваўся да размовы, мае ўяўленне 
і аб прадмеце абмеркавання, і аб асобе суразмоўца, умее кантраляваць 
ход гутаркі, своечасова заўважаючы ўзнікненне барʼераў і аператыўна іх 
нейтралізуючы, валодае дастатковай колькасцю прыёмаў, здольных сты-
муляваць зносіны.

Адрозненне гутаркі ад інтэрвʼю ў тым, што яна зʼяўляецца дыялогам 
раўнапраўных удзельнікаў зносін, які быў пабудаваны ў пэўнай тэматыцы 
па свабоднай структуры. Гутарка, нават тэматычна абмежаваная, можа 
аказацца непрадказальнай па выніку, тады як інтэрвʼю заўсёды імкнецца 
рэалізаваць загадзя намечаны план асвятлення пэўнай інфармацыйнай 
сферы. Пры гэтым непрадказальнасць гутаркі – яе моцны бок, гэта пашы-
рае эмацыйны спектр і павялічвае яе выніковасць. Праводзячы планавае 
інтэрвʼю, журналіст рэалізуе тое, што было зроблена ім у працэсе пад-
рыхтоўкі, загадзя. Гутарка ж зʼяўляецца больш інтэрактыўнай, магчыма 
правакацыйнай у пэўных момантах.

Некаторыя вылучаюць прэс-канферэнцыю як асобны метад збору ін-
фармацыі, аднак яе хутчэй можна аднесці да разнавіднасці інтэрвʼю як 
камунікатыўнага метаду.

Патэнцыяльных суразмоўцаў у інтэрв’ю, згодна з А. В. Калеснічэнкам, 
можна падзяліць на тры тыпы:

•  сітуатыўныя (сведкі падзей, непасрэдныя ўдзельнікі);
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•  медыйныя (знакамітыя ньюсмейкеры, якія рэгулярна з’яўляюцца 
ў СМІ, – вядомыя палітыкі, чыноўнікі, артысты, спартсмены);

•  інсайдары (супрацоўнікі ведамстваў і кампаній, якія паведамляюць 
журналісту інфармацыю «для службовага карыстання» – прадстаўляюць 
доступ да дакументаў або праектаў дакументаў, матэрыялаў  напярэдадні 
важных пасяджэнняў, спасылаюцца на вусныя дамоўленасці і  прыватна 
атрыманыя звесткі). Менавіта інсайдары дазваляюць журналісту  атрымаць 
найбольш эксклюзіўную інфармацыю, але варта ўлічваць матывы, якімі 
кіруецца інсайдар, і магчымасць спасылак на яго як крыніцу інфарма-
цыі (часцей за ўсё афіцыйная публікацыя звестак патрабуе ўзгаднення 
з  прэс-структурай кампаніі). Тым не менш інсайдары дапамагаюць жур-
налісту лепш уявіць кантэкст сітуацыі або падзеі, сістэмна ўлічваць  факты, 
падштурхоўваюць для далейшага паглыблення ў тэму.

2.5. Нетрадыцыйныя метады 
атрымання  інфармацыі

Нетрадыцыйныя метады збору інфармацыі запазычаны журналістыкай 
з іншых сфер: эканомікі, літаратуразнаўства, псіхалогіі, сацыялогіі і інш.

Метад публіцыстычнага прагназавання разлічаны на апісанне магчы-
мых і пажаданых перспектыў той ці іншай з’явы або сітуацыі. Журналіст 
імкнецца прадбачыць дынаміку развіцця падзей, таму ў любым прагнозе 
прысутнічае інфармацыя апераджальнага кшталту, якая ў далейшым можа 
і не пацвердзіцца.

Біяграфічны метад, які выкарыстоўваецца ў журналістыцы, базіру-
ецца на рэканструкцыі гісторыі жыцця аднаго чалавека на фоне ўнутра-
най дынамікі развіцця сацыяльных працэсаў. Лёс асобы супастаўляецца 
з гісторыяй грамадства, у якім чалавек жыве. Звяртаючыся да біяграфіі, 
журналіс ты імкнуцца ахапіць яе цалкам, асэнсаваць паводзіны  чалавека 
ў розных сітуацыях, аналізуючы яго матывацыю і светапоглядныя 
 пазіцыі. У журналістыцы з дапамогай біяграфічнага метаду збіраюцца 
 жыццёва-гістарычныя сведчанні, назіранні і ўспаміны відавочцаў падзей, 
даныя сямейна-гістарычных дакументаў (лісты, дзённікі). Гэты метад 
збору інфармацыі актыўна выкарыстоўваецца пры падрыхтоўцы партрэт-
ных жанраў журналістыкі.

З мэтай атрымання звестак сацыялагічнага характару, неабходных для 
прасочвання дынамікі развіцця грамадства ў цэлым або асобных аўдытор-
ных груп, выкарыстоўваюцца таксама метады канкрэтных сацыялагічных 
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даследаванняў, арыентаваныя перш за ўсё на вымярэнне таго ці іншага 
стану рэчаіснасці і прадʼяўленне вынікаў гэтых вымярэнняў у колькасных 
паказчыках.

Апытанне – гэта метад атрымання інфармацыі, калі журналіст спрабуе 
высветліць у многіх людзей іх меркаванні па канкрэтнай тэме. Маючы 
перад сабой сукупнасць адказаў, можна скласці поўную карціну поглядаў, 
а абагульніўшы даныя апытання, іх варта выкарыстоўваць у выглядзе ліч-
баў, адсоткаў, якія пацвярджаюць уласныя высновы журналіста адносна 
прадмета апытання і з’яўляюцца найбольш аб’ектыўным адлюстраван-
нем грамадскай думкі. У большасці грамадска-палітычных СМІ зараз 
выкарыстоўваецца хутчэй аблегчаны варыянт гэтага метаду – у выглядзе 
бліц-апытання, якое не патрабуе ў далейшым апрацоўкі вялікага масіву 
аднатыпных даных, а дае магчымасць аператыўна ўбачыць спектр адносін 
аўдыторыі да любога грамадска значнага пытання. Сацыяльныя сеткі, ме-
сенджары і іншыя тэхналагічныя магчымасці сродкаў сувязі дазваляюць 
карыстацца апытаннем як адным з асноўных метадаў збору інфармацыі 
ў сучасных умовах.

Анкетаванне – метад, блізкі да апытання, аднак яго асаблівасці за-
ключаюцца ў пісьмовай форме збору і апрацоўкі даных. Анкетаванне пра-
водзіцца з дапамогай адмыслова распрацаваных анкет, якія ўключаюць 
адкрытыя ці закрытыя пытанні, і патрабуе навыкаў сацыялагічнай працы. 
Даныя, здабытыя шляхам анкетавання, дазваляюць атрымаць абгрунтаваны 
адказ на тыя ці іншыя пытанні. Аднак з-за пэўнай грувасткасці і працаём-
касці анкетаванне ўжываецца ў журналістыцы адносна рэдка ў параўнанні 
з іншымі метадамі атрымання інфармацыі.

Кантэнт-аналіз – аналіз зместу (кантэнту) вялікага аб’ёму аднатыпных 
дакументаў (напр., архіва СМІ) па пэўных якасна-колькасных параметрах. 
Кантэнт-аналіз выкарыстоўваецца для абʼектыўнага вывучэння тэкстаў 
з мэтай даследавання сацыяльных працэсаў і зʼяў, якія гэтымі тэкстамі 
прадстаўлены. Метад дапамагае атрымаць колькасныя характарыстыкі зʼя-
вы, напрыклад частату зʼяўлення на газетнай паласе тых ці іншых імёнаў 
(вядомых палітыкаў, грамадскіх дзеячаў, зорак шоу-бізнесу), паўтаральнасць 
нейкай тэмы. Істотную карысць кантэнт-аналіз прыносіць пры вывучэнні 
зваротаў аўдыторыі ў рэдакцыю, што дазваляе зразумець тэматычныя пе-
равагі, тыповыя прэтэнзіі і пажаданні. Разам з тым гэта працаёмкі навуко-
вы метад, які ўжываецца ў журналістыцы даволі рэдка, паколькі патрабуе 
асаблівых навыкаў і часцей ажыццяўляецца прадстаўнікамі сацыялагічных 
структур па запыце СМІ, а не ўласна аўтарамі медыятэкстаў.
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2.6. Крыніцы інфармацыі

Крыніца інфармацыі – фрагмент рэальнасці, кантакт з якім папаўняе 
свядомасць журналіста новымі данымі аб гэтай рэальнасці.

Некаторыя расійскія даследчыкі прапануюць класіфікацыю ўсіх крыніц, 
якімі карыстаецца сучасны журналіст, у адпаведнасці з паходжаннем (адкры-
тыя і канфідэнцыяльныя, у прыватнасці персанальныя), формай існавання 
(афіцыйныя, натуральныя і расследчыя), са ступенню надзейнасці інфарма-
цыі (дакладныя і надзейныя; дакладныя, але ненадзейныя – пры адсутнасці 
сведак або дакументальных пацвярджэнняў; надзейныя, але недакладныя – 
звесткі ад удзельнікаў падзей, не падтрыманыя дакументамі).

У апошняе дзесяцігоддзе традыцыйныя ўмовы працы журналіста карэн-
ным чынам трансфармаваліся за кошт магчымасцей выкарыстання ўсіх рэ-
сурсаў інтэрнэту, які па сутнасці і становіцца галоўнай крыніцай інфармацыі 
як для звычайнага яе спажыўца, так і для прадстаўніка медыя, які тэарэтыч-
на пакуль што зʼяўляецца вытворцам інфармацыйнага прадукту. Інтэрнэт 
не ўплывае на хуткасць успрымання і апрацоўкі інфармацыі чалавекам, 
але, безумоўна, спрашчае пошук і акумуляванне даных. Хаця, улічваючы 
памежную прыроду і спецыфіку такіх новых прафесій, як блогер, капірай-
тар, піяр-менеджар, спецыяліст па SMM і многія іншыя, цяжка пацвердзіць 
унікальнасць журналісцкай манаполіі на вытворчасць інфармацыі, тым не 
менш афіцыйныя СМІ, у тым ліку сеткавыя, застаюцца больш надзейнымі 
і дакладнымі крыніцамі навін у параўнанні з неправеранымі данымі, якія 
можа выкласці ў сваім асабістым акаўнце любы карыстальнік.

Сістэма крыніц інфармацыі, якімі карыстаецца сучасны журналіст, 
таксама кардынальна змянілася. Сёння асноўнымі з іх з’яўляюцца: 

•  сайты інфармацыйных агенцтваў;
•  стужкі навін і RSS-каналы, якія дазваляюць своечасова аўтаматычна 

выяўляць новыя блокі інфармацыі па зададзеных крытэрыях;
•  прэс-структуры і вынікі іх дзейнасці (прэс-канферэнцыі, брыфінгі, 

рэлізы, акцыі, прэзентацыі);
•  сайты афіцыйных дзяржаўных устаноў, якія ў сукупнасці даюць уяў-

ленне пра інфраструктуру грамадства ў цэлым (органы ўлады, экстранныя 
службы і г. д.);

•  пошукавыя сістэмы, электронныя базы даных, спецыялізаваныя 
бібліятэкі, інфармацыйна-адукацыйныя парталы, прававыя рэсурсы;

•  сацыяльныя сеткі, форумы і блогі, якія спрыяюць эфектыўнаму маніто-
рынгу зацікаўленасці аўдыторыі спажыўцоў інфармацыі ў пэўных тэмах.

Разам з тым не варта забываць пра больш традыцыйныя крыніцы, якія 
таксама могуць аказацца карыснымі для журналіста, перш за ўсё асабістыя 
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кантакты і сувязі, героеў былых публікацый, якія могуць прадставіць новую 
інфармацыю, уласна напрацаваную базу прафесійных кантактаў. Таксама 
сюды адносяцца розныя формы звароту аўдыторыі ў рэдакцыю. У большасці 
сваёй зараз яны таксама абмежаваны электроннымі магчымасцямі (камен-
тарыі на ўласным сайце СМІ, форумы і чаты), але для невялікіх рэдакцый, 
напрыклад мясцовага ўзроўню, актуальнымі застаюцца рэдакцыйная пошта 
і тэлефанаванні чытачоў.

У любым выпадку, якую б крыніцу ні выбіраў журналіст, яму варта 
ўлічваць мэтавую аўдыторыю – для каго і навошта ён піша; даступнасць 
крыніцы інфармацыі і магчымасць скарыстацца іншай; ступень надзейнасці 
крыніцы;  тэрміны збору інфармацыі. Важны не толькі пералік канкрэтных 
крыніц, але хутчэй сістэма ўяўленняў пра тое, дзе і як можна атрымаць 
неабходную інфармацыю.

2.7. Канфідэнцыяльныя і закрытыя 
крыніцы  інфармацыі

Прафесійная дзейнасць журналіста цесна звязана з такім паняццем, як 
канфідэнцыяльнасць – абавязковае для выканання асобай, якая атрымала 
доступ да пэўных звестак, патрабаванне не перадаваць гэту інфармацыю 
трэцім асобам без згоды яе ўладальніка. За невыкананне патрабаванняў 
да захавання прыватнай інфармацыі журналіст можа быць прыцягнуты да 
адміністрацыйнай або крымінальнай адказнасці ў судовым парадку.

Пачынаючы працу з любой крыніцай інфармацыі, журналіст вырашае 
тры галоўныя праблемы: выбар надзейнай крыніцы, забеспячэнне досту-
пу да яе і праверка атрыманых звестак. У грамадстве выпрацаваны пэў-
ны прэстыж крыніц інфармацыі і чаканняў ад іх. Традыцыйна найбольш 
 пераважнымі лічацца афіцыйныя структуры. Выбар крыніцы інфармацыі 
становіцца праблемай і ў тым выпадку, калі чалавек можа даць журналісту 
звесткі, але не мае для гэтага дастатковых паўнамоцтваў. Для пацвярджэння 
атрыманых даных наяўнасці надзейнага інфарматара недастаткова. Калі 
матэрыял зʼяўляецца на паласе і ў эфіры, неабходна спасылка на крыніцу 
звестак, а яе адсутнасць сведчыць аб непрафесіяналізме аўтара матэрыялу.

У якасці канфідэнцыяльных крыніц могуць выступаць любыя 
 грамадзяне, не зацікаўленыя ў раскрыцці свайго імя: супрацоўнікі фірмы, 
якая прадстаўляе кампраметуючыя звесткі пра канкурэнтаў, палітычныя 
апаненты, чыноўнікі. Калі даводзіцца выкарыстоўваць ананімныя крыніцы, 
варта дамовіцца аб тым, каб можна было даць максімум інфармацыі аб асо-
бе, не парушаючы яе ананімнасці. Выкарыстанне інфармацыі, атрыманай 
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ад ананімнай крыніцы, магчыма толькі ў выпадку яе пацвярджэння яшчэ 
кім-небудзь ці чым-небудзь, што павінна быць сцісла пазначана ў тэксце.

Складаней за ўсё працаваць з закрытымі крыніцамі інфармацыі. З аднаго 
боку, журналісты маюць права запытваць звесткі (журналіст мае выключ-
нае права на атрыманне некаторых відаў інфармацыі, а аўдыторыя можа 
даведацца пра яе толькі з матэрыялаў СМІ), з другога – ім могуць адмо-
віць у іх прадстаўленні, спасылаючыся на сакрэтнасць даных. Магчымасці 
атрымання і распаўсюджвання грамадска значнай інфармацыі рэгулююцца 
заканадаўствам (арт. 37–39 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб СМІ»). 

2.8. Метады прад’яўлення інфармацыі

Акрамя мэтанакіраванага выкарыстання розных метадаў збору інфарма-
цыі ў залежнасці ад той задачы, якую вырашае пры падрыхтоўцы матэрыялу 
журналіст, яму неабходна валодаць і рознымі метадамі прад’яўлення інфар-
мацыі, фактаў і вобразаў, якія складаюць аснову тэксту. Да іх адносяцца:

•  канстатацыя, якая ўяўляе сабой указанне на тую ці іншую рэалію, 
пазначэнне яе быцця. Канстатацыя характэрна для большасці матэрыялаў 
навіннага характару;

•  апісанне –  прайграванне рэалій у іх прадметна-пачуццёвых пра-
явах праз адбор характэрных бачных і чутных дэталей. Апісанне ўласціва 
 рэпартажу, калі ўключае ў сябе дэталі, якія пацвярджаюць, што журналіст 
сам бачыў і чуў тое, пра што распавядае, але можа быць і рэканструктыў-
ным, створаным як уяўленне журналіста на аснове тых даных, што былі ім 
атрыманы ад сведак і ўдзельнікаў здарэння;

•  апавяданне – пазначэнне паслядоўнасці дзеянняў, учынкаў, падзей. 
Як і апісанне, апавяданне падраздзяляецца на рэпартажнае, калі паслядоў-
насць таго, што адбываецца, перадаецца як сведчанне аўтара, і рэканструк-
тыўнае, калі яно аднаўляецца на падставе сведчанняў іншых людзей;

•  характарыстыка – дазваляе ўявіць той ці іншы фрагмент рэчаісна-
сці не праз знешнія праявы, а ў іх сутнасці. Характарыстыка зʼяўляецца 
вынікам працы думкі і логікі журналіста, базіруецца на высновах, зробле-
ных аўтарам самастойна або з прыцягненнем экспертнага меркавання;

•  тлумачэнне – перадае сутнасць таго, што адбываецца, але праз пазна-
чэнне прычынна-следчых сувязей. Яго часта выкарыстоўваюць у праблем-
на-аналітычных матэрыялах;

•  разважанне – выяўляе сутнасць той ці іншай рэаліі, яе значэння, 
перспектыў. Аднак галоўным у разважанні зʼяўляецца  працэс разумовай 
працы па выяўленні гэтай сутнасці: разам з журналістам спажывец інфар-
мацыі праходзіць увесь шлях фармулявання высноў. Часта як зыходны 
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момант развагі журналісты выкарыстоўваюць пытальную форму выказван-
ня думкі;

•  тыпізацыя – абагульненая падача звестак аб рэчаіснасці ў выглядзе 
ўмоўных карцін, «сумарных фактаў» або вобразаў, блізкіх да мастацкіх. 
Тыпізацыя часцей за ўсё выкарыстоўваецца ў так званых бязадрасных, бе-
летрызаваных матэрыялах, якія займаюць прамежкавае становішча паміж 
журналістыкай і мастацкай літаратурай. Факты ў такім выпадку губляюць 
значную долю канкрэтнасці, затое набываюць маштабнасць.

У якасці метадаў прад’яўлення вобразаў як сукупнасці вопыту, накоп-
ленага цывілізацыйным развіццём грамадства, прафесар Г. Лазуціна вылу-
чае наступныя:

•  спасылка (апеляванне) – указанне на іншы тэкст (матэрыял культу-
ры), важны для аўтара, без падрабязнага яго раскрыцця (мяркуецца, што 
ён добра вядомы аўдыторыі);

•  цытаванне – выкарыстанне ў тэксце асобных фрагментаў з твораў 
навукі або мастацтва, грамадска-палітычных дакументаў;

•  пераказ – вольны аўтарскі пераказ матэрыялу;
•  пераасэнсаванне – новая трактоўка вядомых вобразаў або нарматы-

ваў, якую прапануе журналіст;
•  славесная інкрустацыя – выкарыстанне інтэртэкстуальных спасы-

лак на вядомыя выразы, фрагменты культуры або літаратуры, якія ўспры-
маюцца пачуццямі і ўключаюцца ў новыя сувязі, становяцца імпульсам да 
новых паваротаў думкі.

У сучасных умовах канвергентнасці медыяпрасторы журналісту, акрамя 
валодання ўласна пошукавымі тэхналогіямі (традыцыйныя навыкі па зборы 
і апрацоўцы інфармацыі), неабходна таксама працаваць з тэхналогіямі агрэ-
гацыі навін (асвойваць сэрвісы, якія дазваляюць падгледзець чужы фармат, 
абʼём падачы фактаў і рэакцыю аўдыторыі), з разнастайнымі тэхналогіямі 
фіксацыі рэальнасці і яе захавання (відэа, фота, гук, якія дапамагаюць ві-
зуалізаваць кантэнт, у адрозненне ад традыцыйнай тэкставай формы), вы-
карыстоўваць тэхналогіі сумеснай працы па стварэнні агульных сістэм баз 
даных, сістэм сувязі, а таксама актыўна прымяняць тэхналогіі навучання 
і развіваць здольнасць успрымаць новыя веды. Пастаяннае развіццё інтэр-
нэт-асяроддзя патрабуе бесперапыннага самаразвіцця і навучання журна-
ліста, што аднолькава актуальна як для маладых супрацоўнікаў медыя, 
якія сфарміраваліся асобасна і прафесіянальна ў новых сацыякультурных 
і тэхналагічных умовах пачатку ХХI ст., так і для больш сталых журналістаў, 
якім прыходзіцца аператыўна адаптавацца да патрабаванняў новай эпохі 
ў развіцці СМІ.
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ТЭМА 3 
ЖУРНАЛІСЦКІ ТВОР ЯК ПРАДУКТ ТВОРЧАСЦІ

3.1. Прафесіяналізм журналіста: трансфармацыя 
паняцця і мадэль практычнага ўвасаблення

Вычарпальнага і непрадузятага адказу на пытанне аб тым, ці існуе 
ўніверсальнае вызначэнне журналісцкага прафесіяналізму, дагэтуль не 
 дадзена. Рознае яго разуменне залежыць ад пануючых у пэўным грамадстве 
ідэалагічных, палітычных і каштоўнасных уяўленняў. Да практычна паўсюд-
най палітызацыі прафесіі журналіста ў свой час прывялі такія сусветныя 
тэндэнцыі, як ідэалагічнае размежаванне і палітычная дыферэнцыяцыя 
ў кантэксце супрацьстаяння сацыялізму і капіталізму, з’яўленне фашысцкіх 
рэжымаў, зараджэнне нацыянальна-вызваленчых рухаў, нарастанне ваеннай 
пагрозы, гонка ўзбраенняў і інш. Дакладнае вызначэнне класавай ці партый-
най пазіцыі для журналістаў з’яўлялася цэнтральным, сістэмаўтваральным 
элементам іх прафесійнай дзейнасці – так яны абіралі сваё месца ў расста-
ноўцы грамадскіх сіл. Далёка не кожны мог супрацьстаяць акалічнасцям 
і дамінантам сацыяльнай міфалогіі.

Праблемы, звязаныя з вызначэннем ролі і месца журналістыкі ў соцы-
уме, перыядычна праяўляліся ў розныя перыяды станаўлення і развіцця 
гэтай прафесіі. Іх можна размеркаваць як мінімум па пяці дыхатаміях. 
(Заўважым, што паміж гэтымі палюсамі знаходзіцца прастора з безліччу 
варыянтаў выканання прафесійнага абавязку.)

Факт – меркаванне. Прафесіяналізм журналіста можна ацаніць па 
манеры выкладу інфармацыі, прычым прафесійная традыцыя можа прадпіс-
ваць аўтару апеляваць як да аб’ектыўных фактаў без ацэнак і каментарыяў, 
так і да суб’ектыўных сцвярджэнняў, экспертных заяўленняў, эмацыйных 
рэплік і інш. Напрыклад, у Амерыцы на пачатку XIX ст. разам са з’яўленнем 
партый і пашырэннем партыйнай барацьбы ўзнікла лаянкавая журналі-
стыка, прадстаўнікі якой былі здольны адстойваць сваю праўду не толькі 
ў славесных, але і ў кулачных бойках. Аднак набор прафесійных якасцей 
газетчыка змяніўся падчас фарміравання новага журналізму, адной з най-
важнейшых функцый якога лічылася прадастаўленне аўдыторыі яскравых 
фактаў. Газета поглядаў і думак (viewspaper) саступіла месца газеце навін 
(newspaper), меркаванне – яскраваму факту, адкрыта партыйны публіцыст – 
знешне непрадузятаму рэпарцёру.

Сёння выбар паміж фактам і меркаваннем у журналістыцы можна раз-
глядаць і як выбар паміж аператыўным інфармаваннем і аналітыкай. 
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Відавочна, што папяровую газету на сучасным медыярынку нельга назваць 
лідарам у імгненным прадастаўленні свежых навін – з гэтай задачай цяпер 
больш паспяхова спраўляюцца анлайн-рэсурсы, радыё, сацсеткі і тэлеба-
чанне, што абумоўлена тэхналогіямі іх вытворчасці. Газета ствараецца сён-
ня, друкуецца ноччу, а выходзіць заўтра – для беларускага спажыўца гэта 
заўсёды «навіны ўчарашняга дня». Друкаваныя выданні могуць застацца 
цікавымі і неабходнымі чытачу, пакуль будуць задавольваць яго запатраба-
ванні ў экспертнай і аналітычнай прэзентацыі падзей, што ўжо адбыліся, 
у каментаванні і паведамленні малавядомых падрабязнасцей. Аналітычная 
творчасць засноўваецца на яўным аўтарскім статусе, аўтарскай ад-
казнасці і таму шануецца вышэй за навінны рэрайтынг і капірайтынг. Да 
якаснай прэсы некаторыя даследчыкі адносяць выданні, у якіх аддаецца 
перавага аналітычным жанрам, узважаным ацэнкам, ажыццяўляецца кан-
троль за дакладнасцю інфармацыі, захоўваецца спакойны тон публікацый, 
а меркаванні кампетэнтных экспертаў дамінуюць над публіцыстычнымі 
разважаннямі журналістаў.

Назіранне – актыўны ўдзел. Журналіста як прафесіянала вызнача-
юць – у залежнасці ад аксіялагічнага ракурсу – па яго нейтральнай або 
актыўнай пазіцыі ў дачыненні да ходу падзей. Шырокую палітру прафесій-
нага выбару і грамадскай традыцыі выяўляюць адказы на наступныя пы-
танні: Журналіст-прафесіянал толькі сочыць за палітычнымі працэсамі 
або мае права ўмешвацца ў іх, агітуючы за пэўную палітычную сілу? Жур-
наліст-прафесіянал назірае за дзейнасцю ўлады або мае права сумяшчаць 
з журналістыкай работу ў дэпутацкім крэсле, дзяржаўную службу ці ролю 
апазіцыянера? Журналіст-прафесіянал у зоне ваеннага канфлікту застаец-
ца нейтральнай адзінкай або прымае ўдзел у баявых дзеяннях і ўваходзіць 
у склад ваенных фарміраванняў?

Супрацоўніцтва – канфрантацыя з палітычнай сістэмай. Гэту ан-
тытэзу можна прасачыць, напрыклад, па палеміцы М. Навікова і Каця-
рыны ІІ: журналіст і рэдактар Навікоў лічыў прызначэннем журналіста 
крытычнае вывучэнне рэчаіснасці, а імператрыца Кацярына патрабавала ад 
расійскага літаратара вернасці, добрага стаўлення да гасудара, прыстойнасці 
і міралюбнасці. Развіццё журналістыкі ў розных краінах свету зноў і зноў 
актуалізуе пытанне: Прафесійны журналіст павінен садзейнічаць захаванню 
стабільнасці палітычнай сістэмы ці выступаць яе нястомным крытыкам, 
спрыяючы змяненню гэтай сістэмы? Падобная дылема ўзнікае пры спробе 
вырашыць, сапраўдны патрыёт – гэта той, хто любіць сваю радзіму і таму 
адгукаецца аб ёй толькі добра, ці той, хто любіць сваю радзіму і таму вы-
крывае яе недахопы і змагаецца з імі.
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Нагадаем, што вызначальным фактарам прафесіяналізму журналіста 
ў савецкі час была яго прыналежнасць да КПСС. Ва ўмовах тагачасных 
ідэалагічных прыярытэтаў пад «высокай палітычнай культурай», якую на-
зывалі галоўным патрабаваннем да кожнага супрацоўніка рэдакцыі, мелася 
на ўвазе марксісцка-ленінская перакананасць.

Прызванне – даходная справа. У XIX ст. сфарміраваліся дзве канцэп-
цыі, якія адлюстравалі ўяўленні аб прызначэнні журналіста. Кожная з іх 
прадугледжвала свае патрабаванні да журналіста-прафесіянала і знаходзіла 
сваё ўвасабленне ў рэдакцыйнай палітыцы. Згодна з адной журналіст раз-
глядаўся як падзвіжнік, сацыяльны філосаф, літаратар, закліканы асвятляць 
і ўсебакова раскрываць найбольш важныя праблемы рэчаіснасці,  адстойваць 
праўду без адчування страху перад пагоняй, без боязі беднасці і голаду. 
Фінансавая залежнасць журналіста пазіцыянавалася як фактар абмежавання 
свабоды друку. Згодна з другой журналіст успрымаўся як прадпрымальнік, 
які зыходзіць найперш з уяўленняў аб выгадзе і таму разглядае газету ці 
часопіс як крыніцу даходу (напр., журналістыка «гандлёвага напрамку» 
ў Расійскай імперыі, газетны бізнес У. Хёрста ў ЗША).

З цягам часу фінансавыя асновы журналісцкай дзейнасці паспрыялі 
ўзмацненню яе пазіцый як самастойнай і рэспектабельнай прафесійнай 
сферы. Сфарміраваная на пачатку ХХ ст. тэорыя сацыяльнай адказнасці 
журналіста, акрамя іншых, прадугледжвала найважнейшую задачу СМІ: 
клопат аб фінансавай рэнтабельнасці як гарантыі свабоды слова і незалеж-
най рэдакцыйнай палітыкі. Тым не менш камерцыйныя памкненні ў жур-
налістыцы і дагэтуль неадназначна ацэньваюцца некаторымі даследчыкамі 
і практыкамі медыягаліны. Справядліва лічыцца, што камерцыйны фактар 
у многім абумоўлівае парушэнні этычных нормаў (публікацыя рэклам-
ных і PR-тэкстаў пад выглядам журналісцкіх, дэманстрацыя патэнцыйна 
рэйтынгавых сцэн гвалту, жорсткасці і інш). Імкненне прывабіць масавую 
аўдыторыю прыводзіць медыя да інфатэйнменту і стандартызацыі кантэнту, 
што праяўляецца ў арыентацыі на асярэдненыя запыты і «лёгкія грошы»: 
спрашчэнне, забаўляльнасць, прымітыўную відовішчнасць і інш. Праціўнікі 
таго, што інфармацыя разглядаецца як тавар, а асветніцкія функцыі СМІ 
замяшчаюцца забаўляльна-камерцыйнымі, кажуць аб фрагментацыі гра-
мадскай свядомасці і «культурным збядненні».

З другога боку, нерэнтабельнасць некаторых СМІ можа сведчыць аб 
праблемах іх якасці, у тым ліку аб праблемах выканання журналісцкага аба-
вязку, а добраахвотнае фінансавае галасаванне аўдыторыі за медыяпрадукт 
адлюстроўвае высокую ступень даверу да яго. Ва ўмовах рыначнай эка-
номікі выключна свядомае рашэнне аўдыторыі наконт набыцця медыятава-
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раў служыць паказчыкам іх несумненнай эфектыўнасці і запатрабаванасці. 
Рэдакцыя СМІ разлічвае на самаакупнасць – і, дасягнуўшы яе, упэўніва-
ецца ў лаяльнасці публікі. Такая дамоўленасць і згода паміж «прадаўцом» 
і «пакупніком» журналісцкага слова знаходзіцца ў сугуччы з канцэпцыяй 
журналістыкі саўдзелу, якую прапанаваў прафесар І. Дзялашынскі. Вучо-
ны вылучае сацыяльна-прафесійныя вектары дзейнасці, якія вызначаюць 
агульны характар адносін журналіста да аўдыторыі:

•  уздзеянне. Вызначаецца права журналіста разглядаць сваю аўдыто-
рыю як аб’ект кіравання (выхавання, фарміравання), а сябе – як носьбіта 
або транслятара кіраўнічых праграм рознага тыпу і ўзроўню;

•  інфармаванне. Асноўны прафесійны абавязак журналіста –  пастаўляць 
аўдыторыі разнастайныя і цікавыя звесткі, даныя, матэрыялы, аказваць да-
памогу ў рэтрапаляцыі меркаванняў;

•  саўдзел. Журналістам варта разглядаць аўдыторыю не як фон або 
 сукупнасць пасіўных назіральнікаў, не як ахвяру розных абставін, а як роў-
нага ўдзельніка сумеснага абмеркавання і вырашэння важных праблем.

Першыя два вектары маюць відавочныя недахопы. Стратэгія ўздзеяння 
ў крайнім праяўленні пагражае фабрыкацыяй фактаў, «падтасоўкай мерка-
ванняў» – незбалансаванасцю аналітыкі, «мовай варожасці» – правакацыямі, 
заснаванымі на расавай і рэлігійнай глебе, і, нарэшце, інфармацыйнымі 
войнамі – прапагандай, аднабаковым асвятленнем канфліктаў. Стратэгія 
інфармавання можа «іграць на ўцягнутасці» аўдыторыі толькі дзеля пры-
бытку. Такім чынам, журналістам, прымаючы пад увагу рызыкі і магчымасці 
існуючай сацыяльна-палітычнай і эканамічнай сістэмы, варта знаходзіць 
баланс паміж задавальненнем аўдыторных цікавасцей і рэалізацыяй гра-
мадскіх інтарэсаў, каштоўнасцей грамадзянскай супольнасці. Фінансавая 
рэнтабельнасць у гэтым сэнсе не самамэта, а выключна сродак гуманітар-
нага развіцця (і адначасова паказчык партнёрскіх стасункаў з аўдыторыяй, 
сведчанне даверу грамадзян, а таксама прыкмета таго, што ідэалагічная 
пазіцыя выдання вылучаецца прыцягальнасцю і прывабнасцю).

Вузкапрофільнасць – універсалізм журналіста. Пад журналісцкім 
універсалізмам могуць разумецца розныя рэчы: майстэрства пісаць на роз-
ныя тэмы і выступаць у розных жанрах; уменне як стварыць славесны тэкст, 
так і сфатаграфаваць, зняць, зманціраваць і завярстаць; сумяшчальніцтва на 
 некалькіх пасадах (напр., рэдактара сайта, аўтара-калумніста і  карэктара). 
 Разам з тым тэарэтыкі і практыкі журналістыкі наўрад ці адназначна адкажуць 
на пытанні кшталту: Якога аўтара лічыць больш прафесійным і каштоўным для 
рэдакцыі грамадска-палітычнай газеты: моцнага журналіста-«многастаноч-
ніка» або знакамітага тэатральнага крытыка? Ці можна пісаць на розныя 
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тэмы аднолькава добра, глыбока? Які супрацоўнік будзе больш карысным 
у рэдакцыйнай вытворчасці: той, хто штотыдзень дасылае таленавіта  напісаную 
калонку, або той, хто штогадзінна адсочвае інфанагоды і напаўняе навінную 
рубрыку? Як перавучыць (і ці трэба перавучваць) вопытнага, «дарослага» 
і кансерватыўнага супрацоўніка газеты для працы ў інтэрнэце? Ці вызначаюць 
журналіста як прафесіянала навыкі работы з сучаснай тэхнікай або прафесіяна-
лізм журналіста ўстанаўліваецца ў іншым вымярэнні?

Сёння ва ўмовах лічбавізацыі і медыяканвергенцыі ў дзейнасці мно-
гіх рэдакцый паступова ўвасабляецца ідэя аб універсальным журналісце, 
у якой заяўляецца аб неабходнасці тэхналагічнай шматпрофільнасці аўтара, 
які павінен ствараць і «ўпакоўваць» кантэнт для розных відаў СМІ. Пры гэ-
тым у медыяпрактыцы назіраецца трэнд на атрыманне журналістам спецы-
ялізацыі ў нейкай адной тэматычнай нішы, бо навуковы прагрэс і пастаяннае 
павелічэнне аб’ёмаў інфармацыі не пакідаюць журналісту магчымасці быць 
«энцыклапедыстам», аднолькава добра дасведчаным ва ўсіх галінах ведаў.

3.2. Адбор матэрыялу журналістам. 
Тэма  журналісцкага твора. Канкрэтызацыя  
і дэталізацыя тэмы

Задумваючы публікацыю, журналіст найперш павінен вызначыць яе 
тэму – сутнасць тэксту, асноўны змест выкладу. Тэма публіцыстычнага тво-
ра, у адрозненне ад мастацкага, напрамую адказвае на сацыяльны заказ, які 
звычайна абумоўлены рэдакцыйным заданнем і патрэбамі масавай аўдыто-
рыі. Нараджэнне журналісцкай тэмы звязана з пошукам цікавага аб’екта ці 
прадмета будучага апісання. Кожны журналіст укладвае ў гэта свой сэнс: 
для адных тэмай можа стаць падзея або чалавек, пра якога ніхто не пісаў, для 
іншых – нявывучаная праблема, для трэціх – неардынарны выпадак, сітуацыя 
і г. д. Крыніцамі тэм могуць быць брыфінгі, прэс-канферэнцыі, прэс-рэлізы, 
публікацыі калег (тэму можна падхапіць, працягнуць),  назіранні і інш.

Існуюць як мінімум два падыходы, з прымяненнем якіх распачынаецца 
праца над тэкстам:

1)  спачатку факты – потым тэма. Ёсць меркаванне, што тэма не 
 нараджаецца спантанна, што яна заўсёды зʼяўляецца вынікам аўтарскага 
вопыту: журналіст даведаўся пра нейкія факты – і паглыбіўся ў іх вывучэнне; 
журналіст знайшоў для сябе пытанне – і заняўся пошукам адказу; журналіст 
прыйшоў да высновы, што ўсе апошнія навіны былі тыповымі, клішаванымі, 
нецікавымі для аўдыторыі, – і вырашыў адшукаць тэму, з якой ён мог бы 
здзівіць публіку, і г. д.;
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2)  спачатку тэма – потым факты. Часам журналіст задумвае тэму, якая 
яму падаецца незвычайнай, але пасля, у працэсе абмеркавання, аўтар 
 разумее, што гэта тэма з’явілася невыпадкова, што яна мае грамадскую 
значнасць, хавае ў сабе сур’ёзныя і дагэтуль не вырашаныя праблемы. Пад 
такую тэму журналіст пачынае падбіраць факты.

Многія журналісты спецыялізуюцца на адной тэме. Аднак і такім 
аўтарам прыходзіцца пастаянна асэнсоўваць свежыя даныя і назапашваць 
матэрыял для будучых тэкстаў. Новыя грані ў знаёмай тэме раскрываюць як 
новыя факты, атрыманыя з пісьмовых і вусных крыніц, так і новыя думкі, 
што з’явіліся ў свядомасці публіцыста. Пры гэтым любая тэма праходзіць 
праз працэдуры канкрэтызацыі і дэталізацыі.

Пад канкрэтызацыяй і дэталізацыяй можа разумецца звужэнне тэмы, 
абмежаванне тэмы пэўным прадметам і аб’ектам, паступовая замена яе ге-
неральнага імя з шырокім значэннем на імя з вузкім значэннем: цырымонія 
«Оскар» – намінанты – пераможцы – найлепшыя акцёры – акцёры без 
«Оскара» і г. д. Такім чынам, канкрэтызацыя  і дэталізацыя тэмы выглядае 
так: пішу пра «Оскар», але не пра цырымонію і пераможцаў, а пра тых, 
хто несправядліва застаўся без узнагароды. Таксама пад гэтымі працэду-
рамі можа мецца на ўвазе пашырэнне тэмы, як праз павелічэнне маштабу 
апісання ці абмеркавання (рэспубліканскі футбольны турнір як падзея – 
узровень беларускага футболу – узровень беларускага спорту і г. д.), так 
і праз раскрыццё новых падрабязнасцей: рэспубліканскі футбольны турнір 
як падзея – пасля турніру фанаты перамогшай каманды ўчынілі масавыя 
беспарадкі – некалькі балельшчыкаў затрыманы за хуліганскія дзеянні і г. д.

3.3. Ідэя журналісцкага твора

Ідэя – асноўная думка твора, якая выяўляе аўтарскую пазіцыю. Ідэя 
можа папярэднічаць вывучэнню жыццёвага матэрыялу, а можа з’явіцца 
і пасля яго аналізу. Ідэя праяўляе адносіны журналіста да рэчаіснасці, вы-
значаецца маральнымі перакананнямі аўтара, яго густам і прыхільнасцямі.

Калі гаварыць проста, тэма – гэта «аб чым», а ідэя – гэта «навошта». 
Тэма шырэйшая за ідэю: адной і той жа тэме могуць быць прысвечаны 
розныя журналісцкія творы, але ідэя ў кожнага з іх будзе свая. Ідэя адлю-
строўвае прагматычнае стаўленне аўтара да прадмета гаворкі (іншымі сло-
вамі, камунікатыўны намер журналіста), тое новае, што аўтар збіраецца 
паведаміць па тэме.

Ідэя ў журналістыцы абавязкова звязана з рэальнасцю (адлюстроўвае 
яе і адначасова аказвае на яе ўздзеянне), характарызуецца ўсеагульнай 
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значнасцю і ўніверсальнасцю (дэшыфруецца масавай аўдыторыяй), мае 
этыка-ідэалагічную скіраванасць (уключае маральныя ўстаноўкі аўтара, 
абапіраецца на каштоўнасныя арыенціры грамадства). Аўтар журналісцкага 
тэксту не толькі імкнецца данесці ідэю да чытачоў, але і робіць усё магчы-
мае, каб выклікаць у аўдыторыі пазітыўную рэакцыю на ідэю.

У тэорыі журналістыкі прынята гаварыць аб апорнай і рабочай ідэі.
Апорная ідэя ўяўляе сабой інфармацыю аб сістэме каштоўнасцей жур-

наліста. У апорнай ідэі журналіст заяўляе аб сваім светапоглядзе, аўтарскім 
крэда. Напрыклад: Чалавек – найвышэйшая каштоўнасць дзяржавы і гра-
мадства. Кожны чалавек мае права на жыццё – і не можа быць пазбаўлены 
гэтага права. Дзякуючы гэтай інфармацыі чытач атрымлівае магчымасць 
суаднесці ўласную пазіцыю з аўтарскай, прыняць або адхіліць журналісц-
кую ацэнку сітуацыі і трактоўку праблемы.

Рабочая ідэя – гэта інфармацыя, якая прапануе адрасату пэўную пра-
граму дзеянняў, асноўнымі элементамі якой з’яўляюцца:

•  выканаўцы (тыя, каму адрасавана праграма): Кожнаму з нас вар-
та задумацца, ці можа існаваць у дэмакратычнай дзяржаве смяротнае 
 пакаранне;

•  мэты (ставяцца перад выканаўцамі): Кожнаму з нас варта  задумацца, 
ці можа існаваць у дэмакратычнай дзяржаве смяротнае пакаранне. 
А можа, не толькі задумацца, але і пачаць публічна абмяркоўваць гэту 
праблему?;

•  сродкі (для дасягнення мэты): асвета, свабода слова, публічныя дыс-
кусіі і інш.;

•  структуры (гаранты ажыццяўлення мэты): суды, заканадаўчая ўлада, 
грамадзянская супольнасць, праваабарончыя арганізацыі і інш.

Журналісцкая ідэя, як правіла, выклікае ў аўдыторыі розныя тыпы 
рэакцыі: далучэння (калі чытачы дзейнічаюць у адпаведнасці са сваім 
стаўленнем да ўзнятай праблемы); выканання (чытачы прымаюць рэка-
мендацыі журналіста і прытрымліваюцца іх); сацыяльнай гарантыі (ак-
тывізуюцца грамадскія рухі, арганізацыі, інстытуты, адказныя за вырашэн-
не праблемы).

Рабочая ідэя можа канструявацца па наступных устойлівых схемах: 
•  прыміце да ведама і дзейнічайце па сваім жаданні; 
•  дзейнічайце так, калі вам дазваляюць умовы; 
•  не дапускайце, каб гэта паўтарылася; 
•  існуюць пэўныя варыянты вырашэння праблемы, вось яны – абірай-

це і дзейнічайце; 
•  невядома, як вырашыць праблему, – далучайцеся да пошукаў і інш.
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3.4. Увасабленне творчай ідэі. Фарміраванне 
задумы журналісцкага твора. Вызначэнне 
парадку дзеянняў па рэалізацыі задумы

У пэўным сэнсе ідэя і задума – гэта паняцці-сінонімы. Тым не менш 
калі пад ідэяй звычайна маецца на ўвазе аўтарскае стаўленне да тэмы (ці 
асноўны пасыл тэксту), то пад задумай часцей разумеецца прагназуемы 
план дзеянняў аўтара, які вызначае паслядоўнасць выкладу ідэі (спосаб 
увасаблення творчай ідэі).

Напрыклад, журналіст хоча данесці думку, што ўзровень заробкаў 
у яго «родным» рэгіёне (дзе распаўсюджваецца газета) ніжэйшы, чым 
у суседнім. Ідэя журналіста – даць звесткі, якія варта было б прыняць да 
ўвагі чытачам – жыхарам рэгіёна і прадстаўнікам мясцовай улады – для 
аналізу сітуацыі. Задумай у прыведзеным выпадку можа быць любое 
абранае рашэнне аб тым, як данесці ідэю: Па задуме – у матэрыяле  будзе 
размешчана толькі інфаграфіка: хай аўдыторыя сама робіць высно-
ву / Па задуме – гэта будзе бліц-апытанне звычайных людзей на вуліцы, 
якія раскажуць, як яны ставяцца да таго, што ў суседнім рэгіёне больш 
 высокія заробкі / Па задуме – статыстыку па заробках агучыць эканаміст 
гарвыканкама, а пасля ў тэкст будуць уключаны каментарыі незалежных 
экспертаў і інш. Задума, такім чынам, фарміруецца пры выбары жанру 
журналісцкага твора, планаванні яго кампазіцыйных частак, стылявых 
асаблівасцей, тону выкладу і інш. Задума ўзнікае ў працэсе назіранняў 
аўтара (як за жыццёвымі сюжэтамі, так і за працай калег-журналістаў), 
можа абапірацца на падказкі іншых аўтараў ці прамыя ўказанні рэдактара, 
на асабістыя ўяўленні аўтара аб рэчаіснасці.

І ідэя, і задума журналісцкага твора нярэдка абумоўлены рэдакцыйнай 
палітыкай. Журналісту, як правіла, больш зручна працаваць у СМІ, фармат 
і канцэпцыя якога супадаюць з яго ўласнымі ўстаноўкамі. У такім выпадку 
нараджэнню матэрыялу не перашкаджае ўнутраны супраціў, бо рэдакцыйны 
план не выклікае пратэсту ці дыскамфорту.

Нават у выпадках, калі заданне дадзена журналісту рэдактарам, прапус-
ціць стадыю задумы будзе немагчыма, бо аўтару ўсё роўна неабходна ўявіць 
тэкст – спачатку ў агульных рысах, а пасля і ў дэталях. Важна прадумаць, 
якія сэнсы будуць у яго закладзены, з якой інтанацыяй прагучаць аўтарскія 
думкі, у якім кірунку будзе развівацца сюжэт, хто будзе чытаць, слухаць ці 
глядзець атрыманы твор і г. д.
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3.5. Распрацоўка і рэалізацыя канцэпцыі тэксту

Канцэпцыя журналісцкага тэксту – гэта аўтарскі ці рэдакцыйны спосаб 
трактоўкі жыццёвых сітуацый і праблем. Канцэпцыя аб’ядноўвае тэму, ідэю 
і задуму і рэалізуецца праз абраныя аўтарам камунікатыўныя стратэгіі і тактыкі.

Канцэпцыя журналісцкага твора можа абапірацца на архетыпічныя 
сюжэты і вобразы, якія, на думку аўтара, пераклікаюцца з разглядаемай 
жыццёвай сітуацыяй (табл. 2).

Табліца 2
Архетыпічныя вобразы і сюжэты, якія могуць быць закладзены 

ў  канцэпцыю журналісцкага твора

Архетыпічны вобраз Архетыпічны сюжэт

Папялушка Звычайны чалавек адкрывае ў сабе нешта незвычай-
нае і, дзякуючы ўласным намаганням і спрыяльным 
абставінам, становіцца паспяховым

Мёртвая Царэўна Герой знаходзіцца пад уладай праклёну, але з гэтага 
стану яго выводзіць цуд

Давід, які перамагае Галіяфа Герой змагаецца з монстрам, перамагае яго і атрым-
лівае ўзнагароду: уладу, скарбы ці каханне

Рамэа і Джульета Каханню герояў ствараюць перашкоды

Мадам Бавары Пралюбадзейства героя прыводзіць да трагічнага 
фіналу

Чырвоная Шапачка, Калабок Даверлівы герой трапляе ў бяду

Таксама канцэпцыя тэксту можа быць пабудавана на жыццёвым  сюжэце 
з нетыповым героем у нестандартных акалічнасцях і мець нечаканую развязку.

Перад напісаннем тэксту аўтар можа сфармуляваць канцэпцыю ў агуль-
ных рысах:

•  тэкст, які нагадвае, што жыццё кароткае;
•  дае надзею, што мары здзейсняцца;
•  матывуе;
•  здзіўляе, прымушае ўсміхнуцца, заплакаць;
•  расказвае захапляльную жыццёвую гісторыю;
•  адначасова забаўляе і развівае;
•  прымушае зірнуць на звыклыя рэчы ў новым ракурсе;
•  раскрывае сакрэты;
•  пацвярджае або абвяргае чытацкія здагадкі і меркаванні і інш.
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3.6. Пастаноўка праблемы і аналіз праблемнай 
жыццёвай сітуацыі

Пад праблемай у журналістыцы разумеюць факт (з’ява, тэндэнцыя, 
сітуацыя), які мае сацыяльную значнасць і пазіцыянуецца ў медыятэксце як 
негатыўны. Твор, у якім апісваецца сучасная і рэальная праблема (сцвярджа-
ецца, што праблема існуе сёння), называецца матэрыялам на праблемную 
тэму. У СМІ звычайна не абыходзяцца толькі канстатацыяй праблем – у гра-
мадстве ёсць запыт на публічны аналіз неадназначных і складаных жыццёвых 
сітуацый. Пры гэтым падрыхтоўка ўласна журналісцкіх, аўтарскіх твораў, 
у якіх аналізуюцца і ацэньваюцца пэўныя праблемы,  застаецца складаным 
творчым актам, абумоўленым узроўнем прафесійнага майстэрства.

Праблемная журналісцкая публікацыя – гэта вербальны і невербаль-
ны медыятэкст, у якім а) абмеркаванне праблемы пачаў журналіст (г. зн. ён 
самастойна выявіў і прадэманстраваў негатыўны факт, з’яву, тэндэнцыю) – як 
правіла, пры гэтым у тэксце заяўляецца, што ініцыятыва вывучэння праблемы 
і надання ёй публічнасці належыць журналісту і/або рэдакцыі; б) журналіст 
абмяркоўвае прычыны і тлумачыць вынікі праблемы, шукае шляхі для яе 
рашэння, паказвае працэс выяўлення канкрэтнай праблемнай сітуацыі, вы-
казвае стаўленне да яе, дзеліцца меркаваннем, дае ацэнку (табл. 3).

Табліца 3
Разнавіднасці матэрыялаў на праблемныя тэмы

Тэкст, які зʼяўляецца праблемнай 
 журналісцкай публікацыяй

Тэкст, які не зʼяўляецца праблемнай 
журналісцкай публікацыяй

Праблему ўзнімае журналіст – аўтар тлу-
мачыць яе сутнасць і дэманструе ўвесь 
працэс яе выяўлення, упэўніваецца ў ёй 
самастойна. Журналіст прысутнічае 
ў тэксце як рэпарцёр і як аналітык, дазва-
ляе сабе эмацыйныя выказванні, бярэ ка-
ментарыі ў кампетэнтных асоб, прапануе 
чытачу ўласныя фотаздымкі з серыі «да 
і пасля»

Інфармацыйная справаздача аб праблемах, 
якія разглядаліся на пасяджэнні райвы-
канкама. Рэдкія высновы аб прычынах 
праблем належаць старшыні пасяджэн-
ня. Журналіст «выконвае функцыі стэ-
награфіста», «вядзе канспект», не задае 
пытанняў, не ўдакладняе, не аналізуе пра-
моўленае чыноўнікамі

Рубрыка «Праблему падказаў чытач». 
Журналістка, даведаўшыся аб праблеме, 
выязджае на месца для пацвярджэння ін-
фармацыі, здымае на відэа ледзь не кож-
ны свой крок, фіксуе рэакцыю відавочцаў, 
робіць высновы

Прэс-рэліз ад начальніка РАУС аб па-
велічэнні выпадкаў хуліганства. Тэкст 
публікуецца ў газеце без змяненняў
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Тэкст, які зʼяўляецца праблемнай 
 журналісцкай публікацыяй

Тэкст, які не зʼяўляецца праблемнай 
журналісцкай публікацыяй

Аўтарская калонка, якая змяшчае сюжэт 
жыццёвай гісторыі і разважанні аўтара 
(матэрыял уяўляе сабой публіцыстычнае 
выказванне, рэакцыю на рэзанансную 
тэму)

Публікацыя аб прыёме грамадзян прад-
стаўнікамі ўлады. Схема тэксту: канста-
тацыя праблем – пералік праблем – паве-
дамленне, што яны ўзяты пад кантроль. 
Падрабязнасці апушчаны, сутнасць пра-
блем не раскрываецца. Чытачы не атрым-
ліваюць вопыту, які мог бы дапамагчы ім 
пазбегнуць аналагічных сітуацый

Такім чынам, паспяховае канструяванне праблемнай журналісцкай 
 публікацыі магчыма пры выкананні (неабавязкова адначасовым) наступ-
ных умоў:

1)  праблему ўзнімае журналіст (убачыў – сфатаграфаваў,  апісаў; 
 пачуў – праверыў; сутыкнуўся з праблемай асабіста – вырашыў 
 падзяліцца і інш.). Праблемы могуць узнімаць і чытачы (праз лісты 
і званкі ў рэдакцыю), і афіцыйныя прадстаўнікі (у ходзе пасяджэнняў, 
рэйдаў, у  прэс-рэлізах), але ў такім выпадку аўтару варта кіравацца 
 пунктамі, што змешчаны ніжэй;

2)  журналіст аналізуе праблему (прадумвае ў тэксце прычыны, прагна-
зуе вынікі);

3)  журналіст шукае выйсце з праблемнай сітуацыі (паказвае працэс яе 
«разгортвання», бярэ каментарый, тэлефануе і дамагаецца рэакцыі – і пры 
гэтым расказвае аб сваіх «пакутах» чытачу: каму званіў, хто адмовіў у ка-
ментарыі, хто адазваўся, што было на месцы падзеі і інш.);

4)  журналіст выказвае сваё стаўленне да праблемы – ацэньвае, эмацыя-
ніруе (іранізуе, раздражняецца, гневаецца), дзеліцца ўласным вопытам, 
гісторыямі з жыцця.

3.7. Пабудова сістэмы лагічных доказаў. Тыпы 
аргументаў. Спосабы аргументацыі ў тэксце

Сістэма лагічных доказаў – аснова журналісцкіх твораў. Напрыклад, 
без доказаў немагчыма напісаць журналісцкае расследаванне ці праблемны 
 артыкул. Доказ як лагічны спосаб абгрунтавання ісціны мае сваю пабудову. 
Ён абавязкова ўключае тэзіс, аргументы і дэманстрацыю. Дапусцім, жур-

Заканчэнне табл. 3
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наліст хоча даказаць чытачу, што несанкцыянаваную звалку ў лесе аргані-
завалі жыхары вёскі, якая знаходзіцца побач. Журналіст піша, што менавіта 
жыхары гэтай вёскі прыносяць у лес дробныя пакеты з бытавым смеццем 
і буйныя будаўнічыя адходы, – так ён вылучае і фармулюе тэзіс. Тэзіс 
можа быць сфармуляваны як на пачатку доказу, так і ў любы іншы  момант, 
як у форме сцвярджэння (Жыхары вёскі не прыдумалі нічога лепшага, чым 
прыносіць смецце ў лес), так і ў форме пытання (Ці ёсць сувязь паміж звал-
кай у лесе і тым, што да жыхароў вёскі рэдка прыязджае смеццявоз?).

Аргументамі (або падставамі) доказу называюцца звязаныя з тэзісам 
суджэнні, якія прыводзяцца для яго пацвярджэння ці абвяржэння. У выпад-
ку з нашым сюжэтам гэта зафіксаваныя паказанні сведак і вынікі назірання 
журналіста, фота- ці відэаздымка і г. д. Асноўнымі ў журналістыцы з’яўля-
юцца факталагічныя аргументы. Цалкам раскрыць тэму журналісцкага 
расследавання і адкрыць вочы чытачоў на праблему – значыць знайсці 
і сабраць факты, якія з дакладнасцю ўстанаўліваюць падзею, яе ўдзель-
нікаў і іх ролю. Практыка паказвае, што факты ніколі не гавораць самі 
за сябе – іх заўсёды тлумачаць людзі. Перад тым як зрабіць факты аргу-
ментамі, трэба іх правільна зразумець, разгледзець ва ўзаемнай сувязі, 
у адзінстве. Усякая прадузятасць у дачыненні да фактаў прыводзіць да 
асэнсаванага або неўсвядомленага скажэння рэчаіснасці. Факты неабходна 
атрымліваць з надзейных крыніц.

Дэманстрацыя ўяўляе сабой стварэнне лагічнай сувязі паміж тэзісам 
журналіста і прапанаванымі ім аргументамі. Інфармацыя ўспрымаецца 
 аўдыторыяй не толькі рацыянальна, але і эмацыянальна, таму варта  гаварыць 
аб лагічных і псіхалагічных кампанентах дэманстрацыі. У сувязі з гэтым 
у журналістыцы прымяняюцца не толькі факталагічныя, але і іншыя тыпы 
аргументаў. Распаўсюджанымі з’яўляюцца ілюстрацыйныя аргументы. Да 
іх адносяць прыклады з жыцця (Вось і да маёй матулі ў вёску не прыязджае 
смеццявоз. Там гэта таксама прывяло да стыхійнай звалкі), прыклады 
з мастацкіх сюжэтаў, навукова-папулярных твораў (Хутка будзем жыць, 
як у мульціку «ВАЛЛ-І»: пакінем забруджаную планету, паляцім у космас), 
цытаты (Праўду ў народзе кажуць: смецце на вуліцы пачынаецца са смецця 
ў галаве). Аргументы, з дапамогай якіх апелююць да меркаванняў і ацэнак 
экспертаў, паважаных і знакамітых людзей, называюцца спасылкамі на 
аўтарытэт (Як сцвярджае доктар біялагічных навук Іван Іваноў, смеццевыя 
звалкі – гэта вострая экалагічная праблема, якая можа прывесці да…).

Аргументацыяй называюць структуру прывядзення доказаў (тэзісы 
з аргументамі і дэманстрацыяй) з мэтай пабудовы разважання для перака-
нання. Выдзяляюць розныя спосабы аргументацыі.

У залежнасці ад паслядоўнасці выкладу аргументаў:
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•  сыходная – спачатку журналіст прыводзіць найбольш моцныя аргу-
менты, пасля менш моцныя, а завяршае тэкст высновай;

•  узыходная – журналіст пераходзіць ад менш моцных аргументаў да 
самага пераканаўчага;

•  гамераў парадак – калі зыходзіць з думкі, што пачатак і канец інфар-
мацыйнага шэрагу ўспрымаюцца лепш, чым яго сярэдзіна, то аргументы, 
якія маюць розную вагу, лепш размясціць у такой паслядоўнасці: моцны – 
сярэдні – самы моцны.

У залежнасці ад прадузятасці аўтара да прадмета абмеркавання:
•  аднабаковая – калі журналіст прыводзіць аргументы або толькі «за», 

або толькі «супраць»;
•  двухбаковая – калі журналіст вывучае і разглядае ў тэксце як аргу-

менты, так і контраргументы.
Папулярнасць шматлікіх тэлешоу ў фармаце дыспутаў,  запатрабаванасць 

газетных тэкстаў у выглядзе круглых сталоў і дэбат-клубаў, а таксама прак-
тыка мадэрацыі каментарыяў у інтэрнэце актуалізуюць неабходнасць зга-
даць спосабы аргументацыі і вядзення дыскусіі, якія кваліфікаванаму жур-
налісту выкарыстоўваць не рэкамендуецца. Каб захаваць спакойны тон 
спрэчкі і засцерагчы сваю прафесійную рэпутацыю, журналісту не варта 
звяртацца да такой аргументацыі, як:

•  пярэчанне, прыдзірка (Якое глупства! А далей што? Хто вам гэта 
сказаў? Як вы можаце такое агучваць?);

•  прэтэнзія да тону і зместу выказвання апанента (Не трэба так крычаць! 
Ды і ў прынцыпе так разважаюць толькі інфантыльныя  максімалісты!);

•  пераход на асобы (Вы працуеце на замежнае выданне і будзеце раз-
важаць аб свабодзе слова ў маёй краіне? Вы хто такі? Якое вы маеце на 
гэта права?);

•  прамая абраза, знявага апанента (прыкладаў прыводзіць не будзем).
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ТЭМА 4 
ЖАНРАВАЯ РАЗНАСТАЙНАСЦЬ СУЧАСНАЙ 

 ЖУРНАЛІСТЫКІ

4.1. Спецыфіка журналісцкага тэксту

Журналісцкі тэкст валодае спецыфічнымі якаснымі прыкметамі і  разам 
з тым зʼяўляецца тэкстам у класічным значэнні гэтага слова. Паняцце тэксту 
азначае перш за ўсё вербальнае адлюстраванне рэчаіснасці. Тэкст – гэта 
спосаб вербальнага або графічнага адлюстравання інфармацыі пры дапа-
мозе сістэмы знакаў, звязаных семантычным (сэнсавым) і структурным 
адзінствам. Асноўнымі характарыстыкамі тэксту з’яўляюцца выяўленасць 
у знаках (мовы ці іканічных), адмежаванне (цэласнасць) – тэкст мае пачатак 
і канец, структурнасць (унутраная арганізацыя, наяўнасць сістэмы адносін 
паміж элементамі тэксту). Змены пэўных элементаў прыводзяць да змены 
сістэмы ў цэлым і характару яе функцыянавання. Тэматычнае адзінства 
тэксту вызначаецца задумай аўтара, яго канцэптуальнай пазіцыяй.

Журналісцкі тэкст – прадукт сацыяльна накіраванай дзейнасці жур-
наліста, вынік пазнання ім навакольнага свету і сябе, усведамлення свайго 
месца ў соцыуме і ў той жа час працэс узаемадзеяння аўтара і аўдыторыі.

Любы тэкст можа разглядацца толькі ў якасці носьбіта патэнцыйнай 
інфармацыі, паколькі, хоць ён і разлічаны на аўдыторыю, да «сустрэчы» 
з ёй невядома, ці будзе ён «працаваць». Аўдыторыя не бывае аднастайнай, 
таму аўтару важна бачыць патэнцыйнага спажыўца інфармацыі, імкнучыся 
максімальна задаволіць запыты чытачоў розных сацыяльных, узроставых, 
інтэлектуальных груп.

З моманту фарміравання асноў прафесійнай журналістыкі, першапачат-
кова накіраванай на вялікую колькасць людзей, яе тэкст стаў адасабляцца 
як спецыфічны від адлюстравання інфармацыі.

Асаблівасці журналісцкага тэксту:
•  сінтэз вуснага побытавага маўлення і публічнага выступу, выкарыс-

танне навуковай, спецыяльнай тэрміналогіі і слэнгавай лексікі ў залежнас-
ці ад мэты аўтара, тыпу СМІ і аўдыторыі;

•  сацыяльная актыўнасць: журналісцкі тэкст выклікае змену грамад-
скай думкі, ён не можа быць інертным, безвыніковым;

•  цесная сувязь з прасторава-часавымі катэгорыямі, наяўнасць кантэк-
сту і падтэксту. Пад кантэкстам разумеецца сістэма сацыяльных адносін, 
якая спарадзіла дадзены тэкст, гістарычны час, у якім існуе СМІ, сувязь 
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тэксту з аўдыторыяй, на якую ён разлічаны, і ступень яго запатрабаванас-
ці, сувязь з асобай аўтара, яго біяграфіяй, індывідуальнай творчай манерай, 
асаблівасцямі псіхалогіі, светаўспрымання і светапогляду. Падтэкст – гэта 
тая сацыяльна-маральная і псіхалагічная аснова, якая пашырае сэнсавае 
поле выказвання, робячы тэкст адкрытым для далейшай інтэрпрэтацыі;

•  аператыўнасць, набліжанасць моманту стварэння і выхаду журналісц-
кага тэксту і рэальнага фізічнага часу. Журналісцкі тэкст заўсёды ўспры-
маецца на фоне рэчаіснасці і хутка страчвае актуальнасць (у адрозненне ад 
літаратурнага або навуковага).

4.2. Тэкст і жанр: сінанімічнасць паняццяў

Тэкст выконвае сваю задачу толькі ў тым выпадку, калі абапіраецца 
на дамінуючыя ў ім жанравыя прыкметы, што дазваляе аўтару  дасягнуць 
пастаўленых мэт, а менавіта: даць аператыўную інфармацыю аб тым, што 
 адбываецца, ажыццявіць неабходны аналіз апісанага працэсу і выявіць 
прычынна-выніковыя сувязі, якія спарадзілі дадзеную сітуацыю,  стварыць 
вобразную карціну таго, што адбываецца. Наяўнасць і ўзаемадзеянне гэ-
тых мэт у межах аднаго тэксту даюць у канчатковым выніку магчымасць 
вызначыць і яго жанр. Размыванне жанравых межаў тоіць у сабе небяспеку 
ўскладненага ўспрымання аўдыторыяй фактаў, праблем, сітуацый, якія адлю-
строўваюцца ў журналісцкім творы, хаця нельга не адзначыць, што жанравыя 
чаканні аўдыторыі заўсёды менш канкрэтызаваныя, чым тэматычныя.

Жанр, у адрозненне ад тэксту, заўсёды жорстка дэтэрмінаваны мэтай, 
якая ляжыць у аснове рашэння журналістам канкрэтнай творчай задачы. 
Абумоўленасць у выбары жанру звязана з аб’ектыўнымі ўласцівасцямі апі-
санага або прааналізаванага факта, з канкрэтнымі задачамі, якія вырашае 
дадзенае выданне і дадзены аўтар, са светапогляднымі і індывідуальна-псі-
халагічнымі асаблівасцямі асобы аўтара. Творчасць журналіста носіць вы-
біральны характар. Распрацоўваючы тэму, аналізуючы факты, якія трапілі 
ў поле яго зроку, аўтар яшчэ на папярэдняй стадыі сваёй працы ажыццяўляе 
выбар жанру, спыняючыся ў выніку на тым, які ўяўляецца яму найбольш 
прыдатным. Перакананне, якое існуе сярод практыкаў, быццам жанр тэк-
сту складваецца сам сабой, можна растлумачыць тым, што пры наяўнасці 
пэўнага ўзроўню прафесійнага майстэрства дадзены этап у стварэнні жур-
налісцкага твора праходзіць неўсвядомлена, інтуітыўна.

У розных выпадках журналісту неабходна вырашаць розныя задачы: 
паведаміць, інфармаваць аўдыторыю аб невядомай раней падзеі, прааналі-
заваць сукупнасць звязаных паміж сабой з’яў рэчаіснасці, прадставіць твор-
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чы партрэт асобы і г. д. У адпаведнасці з мэтамі, якія ставіць перад сабой 
аўтар журналісцкай публікацыі, ім будзе абрана пэўная тэкставая форма 
для рэалізацыі задумы, якая знаходзіць увасабленне ў канкрэтным жанры 
журналісцкага твора.

Развіццё інтэрнэту і новых формаў камунікацыі журналіста і аўдыторыі, 
эканамічныя ўмовы, якія дыктуюць пошук канцэпцыі СМІ, пераасэнсаванне 
традыцый савецкай журналістыкі, актыўнае ўзаемадзеянне журналістыкі, 
рэкламы і піяру прыводзяць да размывання, знікнення паняцця жанру, да 
знікнення традыцыйных жанраў і іх уніфікацыі і падмены паняцця жанру ні-
быта сінанімічнымі катэгорыямі – тэкстам, фарматам, матэрыялам, творам.

У сучаснай (постсавецкай) журналістыцы нярэдкія выказванні пра тое, 
што дзяленне на жанры – не больш чым умоўнасць. Даследчыкі, як бела-
рускія, так і расійскія, аналізуючы сучасную жанравую структуру, падкрэс-
ліваюць працэс трансфармацыі, уніфікацыі, злучэння розных жанравых 
формаў, насычэння інфармацыйнай журналістыкі аналітычнымі элементамі 
і наадварот. Мультымедыятызацыя традыцыйных СМІ фарміруе тэндэнцыю 
да ўзнікнення новай групы жанраў, якім уласцівы не толькі логіка-змястоў-
ныя характарыстыкі, але і візуальна-фармалізуючыя.

4.3. Жанраўтваральныя фактары

Тэарэтычныя падставы для вызначэння жанру, яго прыкмет варта  шукаць 
у мастацтвазнаўстве і літаратуразнаўстве, адкуль дадзенае паняцце прыйшло 
ў тэорыю журналістыкі. Жанр – гэта спецыфічны спосаб адлюстравання 
і аналізу рэчаіснасці, сістэма элементаў формы; адмысловая арганізацыя 
жыццёвага матэрыялу, якая ўяўляе сабой спецыфічную сукупнасць струк-
турна-кампазіцыйных прыкмет; устойлівая катэгорыя, выпрацаваная на 
працягу доўгага перыяду зносін, замацаваная за пэўнымі сітуацыямі зносін.

Спецыфіка жанраў абумоўлена:
•  выбарам сродкаў і спосабаў раскрыцця тэмы;
•  ступенню дэталізацыі;
•  аб’ёмам інфармацыі;
•  уключэннем аўтарскай ацэнкі ў апісанне.
Жанраўтваральныя фактары – набор сутнасных характарыстык, якія 

дазваляюць адносіць тэкст да таго ці іншага жанру, вызначаюцца своеаса-
блівасцю прадмета і метаду адлюстравання рэчаіснасці аўтарам-журналі-
стам, мэтавай устаноўкі, а таксама моўнымі асаблівасцямі тэксту.

Прадметам выяўлення ў журналістыцы служаць актуальныя грамад-
скія і прыродныя падзеі, з’явы, працэсы ў шматлікіх праявах і разнастайных 
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узаемасувязях, якія спараджаюць важныя для грамадства ў тэарэтычным 
і практычным дачыненні праблемы і канфлікты, а таксама асоба чалавека.

Спосабы адлюстравання рэчаіснасці падзяляюць на фактаграфічны, 
аналітычны (даследчы) і наглядна-вобразны (мастацка-даследчы). Факта-
графічны спосаб арыентаваны на фіксацыю знешніх, відавочных характа-
рыстык з’явы, атрыманне кароткіх звестак пра прадмет (адказ на пытанні: 
Што, дзе, калі адбылося?). Аналітычны спосаб адлюстравання рэчаіснасці 
накіраваны на пранікненне ў сутнасць з’яў, высвятленне схаваных узаемасу-
вязей прадмета адлюстравання. Наглядна-вобразны спосаб прадугледжвае 
эмацыйна-мастацкае абагульненне спазнанага. Аўдыторыя ўслед за аўтарам 
у такім выпадку не толькі рацыянальна спазнае рэчаіснасць, але і эмацыйна 
перажывае і асэнсоўвае падзеі і праблемы, якія адлюстроўваюцца.

У адпаведнасці з дадзенымі спосабамі адлюстравання рэчаіснасці 
даследчыкі праводзяць дзяленне ўсіх традыцыйных журналісцкіх жанраў 
на тры вялікія групы1.

Жанраўтваральным фактарам, акрамя прадмета і спосабу адлюстра-
вання, зʼяўляецца таксама яго мэтавая ўстаноўка, г. зн. функцыя адлю-
стравання.

Яшчэ адзін жанраўтваральны фактар – мова і стылістыка тэксту. 
З дапамогай розных формаў прадстаўлення інфармацыі – паведамлення 
(інфармацыі), апавядання (часцей у аналітыцы) і пераказу (мастацка-публі-
цыстычныя жанры), яе персаніфікацыі (дыялагічная і маналагічная формы), 
выяўленча-выразных сродкаў журналіст здольны выбіраць розныя жанры 
для рэалізацыі сваёй задачы.

Па адным з параметраў розныя тэксты могуць супадаць, і, такім чынам, 
разглядаць іх можна толькі ў сукупнасці.

4.4. Жанравая класіфікацыя 
сучаснай  журналістыкі

З’яўленне жанраў журналістыкі было абумоўлена гістарычнымі фак-
тарамі развіцця грамадства і сферы масава-інфармацыйнай дзейнасці. Так, 
першапачаткова сталі фарміравацца інфармацыйныя жанры, з развіццём 
прэсы з’явіліся аналітычныя публікацыі – артыкулы, рэцэнзіі. Актыўнае 
ўзаемадзеянне журналістыкі і літаратуры, станаўленне рускай, а пазней 
і беларускай журналістыкі ва ўмовах развіцця літаратурнага працэсу, роля 
пісьменнікаў у фарміраванні публіцыстычнай думкі абумовілі цесную су-

1 Пра гэта чытайце далей.
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вязь журналістыкі і літаратуры, што знайшло адлюстраванне ў такой групе 
жанраў, як мастацка-публіцыстычныя.

Традыцыйнымі жанрамі ў заходніх СМІ з’яўляюцца навіна (якую мы 
часта прыраўноўваем да традыцыйнай нататкі), рэпартаж, інтэрв’ю (якія 
разглядаюцца і як жанр журналістыкі, і як галоўны інструмент, метад працы 
журналіста), расследаванне, а таксама артыкулы-думкі, да якіх адносяцца 
аўтарскія калонкі і рэцэнзіі.

Постперабудовачны перыяд лічыцца эпохай разбурэння традыцыйных 
поглядаў на жанравую сістэму, калі айчынныя журналісты сталі актыў-
на пераймаць заходнія метады і формы працы з інфармацыяй. Некаторыя 
жанры (напр., прапагандысцкі або перадавы артыкул) знікаюць са старонак 
выданняў, іншыя (нарыс, карэспандэнцыя) з’яўляюцца ўсё радзей. Развіццё 
інтэрнэту стварыла натуральныя перадумовы для ўніфікацыі жанраў, само 
паняцце «жанр» усё часцей замяняецца тэрмінам «тэкст». Рэзкае павышэнне 
аператыўнасці пошуку і апрацоўкі інфармацыі абумовіла бурны рост інфар-
мацыйных жанраў, аналітыка і каментарый сыходзяць на другі план. Аднак 
у 2000-х гг. адбываецца спроба сінтэзу заходняй журналістыкі меркаванняў 
і савецкіх традыцый у публіцыстыцы. Еўрапейскія СМІ грунтуюцца на 
прадастаўленні інфармацыі, каментарыя да гэтай інфармацыі і аналітыкі. 
Расійская і беларуская школы журналістыкі ў большай ступені заснаваны на 
звароце да ўнутранага свету чалавека, яго ўважлівым, падрабязным аналізе.

Для сучаснай медыяпрасторы характэрны наступныя тэндэнцыі сістэ-
мы жанраўтварэння:

•  вылучэнне на першы план інфармацыйных жанраў;
•  размыванне жанравых межаў і з’яўленне новых формаў, якія спалу-

чаюць у сабе рысы навіннай і аналітычнай журналістыкі;
•  адмова ад выкарыстання класічных мастацка-публіцыстычных жан-

раў – нарыса, фельетона, памфлета;
•  развіццё журналістыкі расследавання, якую многія даследчыкі зараз 

вылучаюць як асобны жанр;
•  персаніфікацыя і эсэізацыя журналістыкі, развіццё калумністыкі, ак-

цэнт на аўтарскай інтэрпрэтацыі рэчаіснасці;
•  з’яўленне непрафесійных матэрыялаў інфармацыйнага характару 

ў інтэрнэт-асяроддзі;
•  актыўнае станаўленне мультымедыйных жанраў, якія характэрны для 

сеткавых СМІ і адаптуюць традыцыйныя формы працы журналіста з улікам 
магчымасцей канвергентных спосабаў адлюстравання рэчаіснасці.

Большасць даследчыкаў, аднак, прытрымліваюцца традыцыйнай 
класіфікацыі жанраў, згодна з якой вылучаюць тры іх вялікія групы. Най-
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больш распаўсюджанай зʼяўляецца тыпалогія жанраў, якую прапаноўвалі 
Б. Стральцоў, А.  Цяртычны і іншыя на аснове сістэмы, распрацаванай 
у сярэдзіне XX ст. 

У адпаведнасці з рознымі спосабамі і функцыямі адлюстравання рэ-
чаіснасці вылучаюць інфармацыйныя, аналітычныя і мастацка-публіцы-
стычныя жанры.

Для інфармацыйнай журналістыкі характэрна цікавасць да адзінкава-
га факта, канкрэтнай падзеі. Яе метад – канстатацыя. З традыцыйнага пункту 
гледжання інфармацыя заклікана адказваць на пытанні: што? дзе? калі?

Аб’ект аналітычнай публіцыстыкі – група прычынна звязаных фактаў, 
актуальныя з’явы, тэндэнцыі ў жыцці грамадства, а метад – даследаван-
не, аналіз, тлумачэнне, аўтарская ацэнка гэтых фактаў, з’яў і тэндэнцый. 
Аналітычная публіцыстыка інтэрпрэтуе прычынна-выніковыя сувязі паміж 
з’явамі, дае ім сацыяльна-палітычную ацэнку, адказвае на пытанні: як? 
чаму? з якой мэтай? Значыць, у першым выпадку факт, падзея – не толькі 
аб’ект, але і мэта, у другім факты хутчэй становяцца сродкам абгрунтавання 
пазіцыі журналіста, аргументамі ў ланцугу яго доказаў.

У мастацкай публіцыстыцы вызначальнай зʼяўляецца наяўнасць 
вобраза, а аналіз і паведамленне фактаў адыгрываюць падпарадкаваную 
ролю. Функцыя мастацкай публіцыстыкі – у раскрыцці тыповага, агульнага 
праз індывідуальнае, асобнае. Журналісцкія творы гэтага віду ёсць вынік 
мастацкай арганізацыі фактычнага дакументальнага матэрыялу.

Да жанраў інфармацыйнай публіцыстыкі адносяцца ў першую чаргу 
нататка (навіна), інтэрв’ю, рэпартаж, справаздача; да жанраў аналітычнай – 
каментарый, карэспандэнцыя, артыкул, гутарка (разнавіднасць аналітычнага 
інтэрв’ю), агляд, рэцэнзія, калонка, расследаванне; да жанраў мастацкай – 
нарыс, эсэ, фельетон, памфлет і іншыя сатырычныя формы.

Разам з тым існуюць іншыя падыходы да вызначэння жанравай тыпа-
логіі друкаваных СМІ (даследчыкі Л. Кройчык, Г. Лазуціна і С. Распопава, 
З. Смялкова, В. Трацьякоў, А. Калеснічэнка, А. Самарцаў і інш.).

В. Трацьякоў прытрымліваецца найбольш спрошчанай класіфікацыі, 
падзяляючы сукупнасць медыятэкстаў на чатыры асноўныя жанравыя 
групы: інфармацыю, інтэрв’ю, рэпартаж і артыкул, а ўсе іншыя фарматы 
лічыць вытворнымі ад названых. 

Л. Кройчык, які паняцце «жанр» у большасці замяняе агульным тэр-
мінам «тэкст», прапануе пяць груп для абазначэння характарыстык публі-
цыстычных матэрыялаў у прэсе на аснове своеасаблівага адлюстравання 
рэчаіснасці і характару адносін аўтара да яе, дэталізацыі творчых задач 
журналіста: 

•  аператыўна-навінныя (нататка ва ўсіх яе разнавіднасцях); 
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•  аператыўна-даследчыя (інтэрв’ю, рэпартаж, справаздача); 
•  даследча-аператыўныя (карэспандэнцыя, каментарый (калонка), 

 рэцэнзія); 
•  даследчыя (артыкул, ліст, агляд);
•  даследча-вобразныя (нарыс, эсэ, фельетон, памфлет).
Г. Лазуціна і С. Распопава робяць падзел сукупнасці медыятэкстаў на 

жанравыя разнавіднасці на аснове агульнага ўяўлення пра журналістыку як 
спецыфічную творчую дзейнасць аўтара і вылучаюць наступныя разнавід-
насці:

•  навінная журналістыка (кароткая навінная нататка, пашыраная на-
вінная нататка, рэпартаж, крытычная нататка);

•  праблемна-аналітычная журналістыка (артыкул, персаніфікаваная 
і дзелавая карэспандэнцыі, каментарый, агляд);

•  нарысавая журналістыка (нарыс, эсэ);
•  смехавая журналістыка (юмарыстыка, сатырычная нататка, фелье-

тон, памфлет);
•  культурна-асветніцкая журналістыка (анонс, анатацыя, рэцэнзія, 

агляд, мастацтвазнаўчы артыкул, творчы партрэт, навукова-папулярны ар-
тыкул, навукова-папулярны нарыс, прапагандысцкі артыкул, палемічны 
артыкул, рэкамендацыя, культурна-гістарычны нарыс);

•  інтэрактыўная журналістыка (агляд лістоў, пытанне-адказ, справа-
здача, літаратурныя запісы, інтэрв’ю, гутарка, бліц-апытанне, круглы 
стол, ток-шоу).

Сучасны маскоўскі даследчык А. Калеснічэнка, спасылаючыся на ды-
рэктара даследчых і інфармацыйных праектаў Сусветнай газетнай асацы-
яцыі Т. Рэпкову, дае больш практыка-арыентаваную жанравую схему для 
працы сучаснага журналіста. Жанры прыкладной журналістыкі, адпаведна, 
падзяляюцца на наступныя віды:

•  навінныя жанры (кароткая навіна, пашыраная навіна, «пясочны 
 гадзіннік», інфармацыйнае інтэрв’ю);

•  жанры рацыянальнай журналістыкі (ньюс-фічэ, каментарый, аналі-
тычны артыкул, экспертнае інтэрв’ю);

•  жанры эмацыйнай журналістыкі (рэпартаж, фічэ, партрэтнае 
інтэрв’ю, партрэт).

Класіфікацыя жанраў аўдыявізуальнай журналістыкі ажыццяўляецца 
не толькі на аснове функцыянальна-прадметных прыкмет (змест), але і па 
метадзе камунікацыі ў эфіры, з вылучэннем тэкставых і гутарковых жанраў. 
Апошнія, у сваю чаргу, падзяляюць на маналагічныя і дыялагічныя. Адносна 
новымі аўдыявізуальнымі жанрамі можна лічыць ток-шоу і рэаліці-шоу, 
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у аснове якіх ляжыць прынцып адлюстравання рэчаіснасці ў прамым эфіры, 
без купюр і дадатковай тэхнічнай апрацоўкі матэрыялу, хаця ступень рэаль-
насці адлюстроўваемых падзей таксама ўмоўная. Праграмы ў фармаце шоу 
скіраваны на выяўленне актыўнай ролі вядучага і ўдзельнікаў працэсу, 
дэманстрацыю харызматычных якасцей асобы.

У сучасных умовах журналістыка як адна са сфер інфармацыйна-ка-
мунікацыйнай дзейнасці часта мяжуе з піярам, капірайтынгам, рэкла-
май. Гэтыя працэсы абумоўліваюць і жанравыя міграцыі: у журналісцкіх 
тэкстах часта можна сустрэць элементы рэкламных матэрыялаў, рэпарцё-
ры і інтэрв’юеры выкарыстоўваюць метады прасоўвання іміджу пэўных 
асоб або стварэнне пазітыўнай карціны той ці іншай падзеі, характэрныя 
для піяр-асяроддзя. Разам з тым варта не забываць пра першапачатковую 
розніцу мэт дадзеных сфер дзейнасці: у журналістыцы гэта нейтральнае 
адлюстраванне падзейнай карціны свету, аб’ектыўны аналіз праблем; у пія-
ры – стварэнне іміджу і кіраванне ім; у рэкламе – праца з камерцыйнымі 
брэндамі і павелічэнне попыту на тавары і паслугі.

4.5. Жанры вэб-журналістыкі

Канвергенцыя журналістыкі абумовіла з’яўленне мультымедыйных 
жанраў, якія спалучаюць у сабе элементы розных выяўленчых сродкаў, 
акцэнтуючы ўвагу спажыўца інфармацыі на графічна-візуальных элементах 
у большай ступені, чым на тэкставай аснове. Даследаваннямі класіфіка-
цыі новых тыпаў тэкстаў, якія з’яўляюцца асновай сеткавых СМІ, займа-
юцца А. Градзюшка, М. Уланава, Л. Шасцёркіна, Н. Лосева, М. Лукіна. 
Інтэрнэт-выданні не толькі выкарыстоўваюць традыцыйныя жанры, але 
і выпрацоўваюць новыя спецыфічныя формы адлюстравання рэчаіснасці 
з дапамогай унікальных характарыстык сеткавай медыяпрасторы (гіпертэкс-
туальнасць, інтэрактыўнасць, мультымедыйнасць). Так, А. Цяртычны вылу-
чае наступныя жанравыя групы медыятэкстаў у інтэрнэце:

•  монамедыйныя тэкставыя жанры, якія, у сваю чаргу, падраз-
дзяляюцца: 1) на вербальныя жанры (нататка, справаздача, інтэрв’ю, 
 інфармацыйная карэспандэнцыя, бліц-апытанне, пытанне-адказ, рэпар-
таж, некралог, аналітычная справаздача, карэспандэнцыя, інтэрв’ю, гутар-
ка, каментарый, агляд і г. д.); 2) візуальныя жанры (фота, фотарэпартаж, 
фотагалерэя, слайд-шоу, фотакалаж, малюнак, статычная ілюстрацыя, 
відэаілюстрацыя, карыкатура і г. д.); 3) аўдыяжанры (падкаст, аўдыяверсія 
тэксту, аўдыяілюстрацыя);

•  мультымедыйныя тэкставыя жанры: 1) вербальна-візуальныя 
жанры (любы друкаваны тэкст у суправаджэнні фатаграфіі, малюнка, 
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комікса і інш.); 2) аўдыявізуальныя жанры (патокавае відэа – прамы эфір 
з месца падзей, відэасюжэт, відэакалонка, відэанарыс, відэакаментарый, 
 аўдыя-слайд-шоу); 3) вербальна-візуальна-аўдыяжанры (любы тэкст з гу-
кам, фатаграфіяй, малюнкам ці закончаны відэасюжэт, у які ўключаны 
фрагменты друкаванага тэксту і гукавое суправаджэнне);

•  монамедыйныя гіпертэкставыя жанры: да іх адносяцца ўсе тыпы 
гіпертэкстаў, створаных на аснове аднаго медыя як сродку адлюстравання 
рэчаіснасці (напр., аўдыяверсія газетнага нумара);

•  мультымедыйныя гіпертэкставыя жанры: гіпертэксты, для стварэн-
ня якіх выкарыстоўваліся розныя медыя – відэа, музыка, гукарад, камп’ю-
тарная анімацыя, графіка (але неабавязкова ўсе адначасова), напрыклад 
мультымедыйны артыкул, інтэрактыўны відэамост, мультымедыйная прэ-
зентацыя і інш. Гіпертэксты могуць таксама ўтрымліваць інтэрактыўныя 
элементы, але не заўсёды.

Сёння жанравая сістэма інтэрнэт-журналістыкі знаходзіцца на этапе 
станаўлення, але менавіта сеткавыя СМІ з’яўляюцца найбольш актыўным 
сегментам сучаснай медыяпрасторы, і творчыя працэсы, якія адбываюцца 
ў канвергентных рэдакцыях, адаптацыя традыцыйных метадаў працы жур-
наліста і класічных жанравых формаў да новых тэхналагічных і сацыякуль-
турных умоў ХХI ст. выступаюць адным з найбольш актуальных прадметаў 
далейшых навуковых даследаванняў.

Асаблівай увагі заслугоўвае лонгрыд як новы фармат падачы матэры-
ялу, які аб’ядноўвае зместавыя характарыстыкі традыцыйных аналітычных 
(тэматычная насычанасць, вычарпальны агляд з’явы або феномена, глыбіня 
аналізу рэчаіснасці) і мастацка-публіцыстычных жанраў (мастацкае дасле-
даванне прадмета адлюстравання, увага да дэталей, актыўнае выкарыстанне 
вобразных сродкаў, драматургія распрацоўкі сюжэтнай лініі). Важнымі жан-
раўтваральнымі рысамі такога роду медыятэкстаў зʼяўляюцца выкарыстан-
не візуальных і інтэрактыўных элементаў, сучаснае афармленне дызайну, 
якое дапамагае стварыць эфект прысутнасці, уласцівы рэпартажу. Некаторыя 
даследчыкі пазначаюць лонгрыд як новую форму развіцця класічнага нарыса 
з выкарыстаннем мультымедыйных магчымасцей. Такім чынам, лонгрыд 
яскрава дэманструе эвалюцыю журналісцкіх мадэлей і іх здольнасць адап-
тавацца да сучасных умоў і выклікаў медыйнай прасторы.
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ТЭМА 5  
МАДЫФІКАЦЫЯ ФУНКЦЫЙ ІНФАРМАЦЫЙНЫХ 

ЖАНРАЎ ЖУРНАЛІСТЫКІ

У сучасных умовах надзвычайнага паскарэння тэмпу жыцця і непарыў-
нага адлюстравання інфармацыйных нагод рознымі тыпамі медыя, з аднаго 
боку, актуалізуецца роля інфармацыйнай, навіннай журналістыкі, з друго-
га – менавіта для традыцыйных СМІ інфармацыйны складнік губляе сваю 
вядучую ролю. Нататкі як жанр характэрны для сеткавай версіі выдання 
або тэлеканала, а задачай традыцыйнай журналістыкі становіцца не столь-
кі адлюстраванне падзей, колькі іх асэнсаванне. Тым не менш класічныя 
інфармацыйныя жанравыя формы актыўна выкарыстоўваюцца ў сучаснай 
журналісцкай практыцы.

Розныя даследчыкі (А. Цяртычны, А. Градзюшка, Г. Лазуціна, 
А.  Калеснічэнка і інш.) прапануюць свае класіфікацыі для азначэння групы 
інфармацыйных жанраў. Найбольш агульнымі формамі, якія ўваходзяць 
у гэты раздзел, з’яўляюцца нататка, рэпартаж, справаздача і інтэрв’ю. Да 
іх далучаюць таксама хроніку, пашыраную інфармацыю (мы будзем раз-
глядаць іх як разнавіднасці нататак), замалёўку, бліц-апытанне, анатацыю, 
анонс, некралог і іншыя формы арганізацыі навіннага матэрыялу. Ім уласціва 
 наяўнасць  падзейнага пачатку і фабульнасць выкладу матэрыялу (апавяданне 
ў рэальным часе і паслядоўнасці, а не з дапамогай сюжэта, як у аналітыцы).

Групу інфармацыйных жанраў журналістыкі характарызуе аператыў-
насць у апрацоўцы інфармацыі, а таксама дакладнасць, сцісласць, яснасць 
пры яе падачы. Нататка, рэпартаж і справаздача закліканы хутка паведаміць 
пра падзею, даць яе ў некаторых падрабязнасцях, назваць дэталі і асноўных 
дзеючых асоб. Інтэрв’ю перадае пункт гледжання кампетэнтных і аўтарытэт-
ных людзей з нагоды падзеі ці праблемы, думкі відавочцаў або ўдзельнікаў 
падзеі. Для ўсіх інфармацыйных жанраў характэрны аператыўнасць, рэле-
вантнасць – адпаведнасць інтарэсам аўдыторыі, фактычная дакладнасць, 
зразумеласць для аўдыторыі, адсутнасць інфармацыйных «перашкод», ліш-
ніх дэталей, якія адцягваюць ад сутнасці, сэнсу паведамлення.

5.1. Нататка і малыя інфармацыйныя 
жанравыя формы

Нататка – інфармацыйны жанр, у якім аператыўна паведамляецца 
новы грамадска значны і актуальны факт. Зʼяўляецца асноўным жанрам 
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у  інфармацыйных агенцтвах і на стужках навін інтэрнэт-СМІ. У друкаванай 
перыёдыцы нататка – галоўны носьбіт інфармацыі.

Нататка – першасны інфармацыйны жанр, які валодае пэўнымі знеш-
німі і ўнутранымі прыкметамі. Да знешніх прыкмет М. Кім адносіць 
аператыў насць, актуальнасць, падзейную нагоду, да ўнутраных – лаканіч-
насць і  ўнутраную тэматычную сканцэнтраванасць. А. Цяртычны ў ліку 
патрабаванняў да гэтага жанру называе дакладнасць, сцісласць і яснасць 
выкладання. Мэтавая функцыя нататкі – раскрыццё сэнсу базавага факта 
або падзеі, якія і сталі прычынай з’яўлення тэксту.

Асноўныя характарыстыкі нататкі: адзінства месца, часу і дзеяння; 
падзейнасць, сцісласць выкладу факта (лаканічнасць), дакладнасць, апе-
ратыўнасць.

У нататцы, у адрозненне ад інтэрв’ю і рэпартажу, асвятленне падзеі, 
падача навіны мае вузка пазнавальны ракурс. Тут даецца толькі канстата-
цыя факта. Элементы нататкі могуць пераўтварыцца і стаць асновай любой 
іншай жанравай формы. Максімальна лакалізуюцца прасторава-часавыя 
каардынаты.

Нататка, як правіла, мае наступную структуру: загаловак, падзага-
ловак (наяўнасць падзагалоўка залежыць ад манеры падачы інфармацыі 
ў выданні), лід (першы абзац журналісцкага тэксту, які нясе ў сабе магутны 
інфармацыйны зарад) і асноўная частка (у ёй паведамляюцца падрабязнасці 
і ўдакладняюцца названыя ў лідзе факты).

Існуе некалькі відаў нататак.
Хранікальная – уяўляе сабой кароткі адказ на пытанні што? дзе? калі?, 

невялікае паведамленне, якое прадстаўлена на паласе ў падборцы падоб-
ных. Тут не трэба задумвацца аб загалоўку, структуры і кампазіцыі тэксту, 
важна коратка і без падрабязнасцей распавесці аб новай падзеі. Істотнай 
рысай хранікальных нататак зʼяўляецца іх тэматычная ўсеагульнасць, яны 
могуць апісваць падзеі з розных сфер жыцця. Такім чынам, журналіст, які 
працуе над гэтым жанрам, павінен быць эрудыраваным, валодаць шырокім 
кругаглядам, выкарыстоўваць разнастайную лексіку, пазбягаючы штампаў 
і клішэ, і асаблівую ўвагу надаваць стылістыцы тэксту, коратка і даступна, 
дакладна і выразна выкладаючы інфармацыю. Важным навыкам карэспан-
дэнта ў працы над хранікальнай нататкай становіцца ўменне выключыць 
другарадныя факты, сканцэнтравацца на галоўных аспектах падзеі пры 
адсутнасці аўтарскага каментарыя. ДайДжэстам называюць падборку навін 
з розных крыніц на адну тэматыку.

Звычайная (стандартная) нататка мае больш разгорнутую структуру, яе 
змястоўная частка, акрамя базавага факта, можа ўключаць дэталі і падрабяз-
насці. Прадметам адлюстравання ў ёй бываюць не толькі факты, але і з’явы 
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рэчаіснасці, распавядаючы пра якія журналіст можа акцэнтаваць увагу як 
на пазітыўных, так і на негатыўных баках. Аўтарская свабода праяўляецца 
ў расстаноўцы акцэнтаў, паказе розных ракурсаў падзеі, адборы фактаў 
і кампаноўцы матэрыялу.

Тыповая мадэль дэталізаваных нататак (пашыранай інфармацыі) 
уключае дзве часткі: 1) канстатацыю факта з акцэнтам на яго галоўнай 
характарыстыцы; 2) дэталізацыю факта (адпаведнасць прынцыпу перавер-
нутай піраміды). Галоўная прыкмета – выяўленне сувязі асноўнага факта 
з іншымі, якія характарызуюць змяненне сітуацыі. Тут важна зрабіць па-
ведамленне карысным для чытачоў з розных сацыяльных груп, ахапіць 
найбольшую аўдыторыю (у першай частцы) і адначасова надаць публікацыі 
вузкую сацыяльную або прафесійную накіраванасць (у другой частцы), 
 зарыентаваць чытача ў падрабязнасцях змен, якія адбываюцца ў рэчаіснасці. 
Павінна быць ясная матывіроўка звароту аўтара да тэмы.

Дзякуючы прынцыпу бесперапыннасці інфармацыйнага працэсу чытач 
успрымае паведамленні ў СМІ не ізалявана адно ад аднаго. Разам з тым 
велізарны аб’ём інфармацыі проста не здольны захавацца ў доўгачасовай 
памяці, і чалавек часта не ў стане ўспомніць, якія навіны ён учора прачытаў 
і дзе, нават калі іх было няшмат. Каб пазбегнуць гэтага, навінныя матэрыялы 
часта падаюць у газеце сістэматызавана, блокамі ці падборкамі, дзе тэксты 
аб’яднаны або па тэматычнай, або па рэгіянальнай прыкмеце.

Нататка – найбольш распаўсюджаны інфармацыйны жанр аўдыявізу-
альнай журналістыкі, асноўны элемент бюлетэняў (выпускаў) навін.

Нататка ў вербальнай форме, або вуснае паведамленне, перадаецца без 
відэашэрагу. Акалічнасць, якая апраўдвае яе выкарыстанне ў эфіры, звязана 
з асаблівай аператыўнасцю, калі навіна ўяўляе безумоўную і ўсеагульную 
цікавасць, а здымкі па той ці іншай прычыне немагчымыя або відэаматэры-
ялы яшчэ не атрыманы.

Нярэдка вербальныя нататкі прапануюцца тэлеаўдыторыі непрацяглымі 
блокамі, дзе асобныя паведамленні аб’яднаны па тэматычнай прыкмеце.

Нататкі з відэашэрагам можна ўмоўна падзяліць на два віды:
1)  паведамленне аб афіцыйнай, традыцыйнай па форме падзеі: ад сесіі 

вышэйшага заканадаўчага органа да прэс-канферэнцыі. Пры здымцы такіх 
мерапрыемстваў вопытны аператар нават не мае патрэбы ва ўказаннях 
журналіста. Стандартны мантажны ліст уключае ў сябе некалькі агульных 
планаў залы, буйны план выступоўцы, панараму па прэзідыуме, на шэрагу 
кадраў паказваецца, як слухаюць і канспектуюць выступленне ўдзельнікі 
сустрэчы ( дэпутаты і журналісты), пытанне з месца – адказ з трыбуны. Такі 
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візуальны матэрыял, які паступае ў рэдакцыю. Далейшая праца складаецца 
ў мантажы відэа і напісанні закадравага тэксту;

2)  сцэнарная, або аўтарская, нататка. Тут больш адчувальны ўдзел жур-
наліста ва ўсім творча-вытворчым працэсе і яго ўплыў на якасць інфармацыі. 
Аўтар падбірае варты экрана факт, загадзя прадумвае характар здымкаў 
і мантажу.

Анонс, які А. Цяртычны вылучае як разнавіднасць нататкі, уяўляе сабой 
прэвентыўнае паведамленне аб будучых мерапрыемствах, пераважна ў галі-
не культуры. Ён не зʼяўляецца рэкламным тэкстам, які прываблівае як мага 
больш публікі і піярыць будучы канцэрт або выставу. Асноўная мэта анон-
са – даць кароткую, але аб’ектыўную інфармацыю аб часе, месцы, галоўных 
баках запланаванай падзеі, найбольш важных яе перадумовах і этапах.

У анатацыі прадметам адлюстравання выступае інфармацыйная з’ява, 
якая ўжо адбылася. Мэтай гэтага жанру зʼяўляецца кароткае апісанне якас-
цей і характарыстык падзеі. У анатацыі паведамляецца аб асноўных, «вуз-
лавых» момантах феномена (назва, аўтар, тэма, змест, час з’яўлення). Ана-
тацыя – адзін з асноўных жанраў спецыялізаванай перыёдыкі.

5.2. Спецыфіка і віды рэпартажу

Рэпартаж – жанр журналістыкі, які дае аўдыторыі аператыўнае відавоч-
нае ўяўленне пра падзею праз непасрэднае ўспрыманне аўтара – назіраль-
ніка або ўдзельніка гэтай падзеі.

Першыя рэпартажы з’явіліся ў прэсе ў канцы XVIII ст. і нагадвалі хут-
чэй сучасныя справаздачы з залаў суда. Рэпартажы асвятлялі таксама ход 
розных сходаў, пасяджэнняў парламента. Яны былі насычаны дэталямі і па 
характары выкладу нагадвалі разгорнутую інфармацыю. Звычайна аўтары 
рэпартажаў імкнуліся паказаць аўдыторыі нейкую падзею, стварыць так 
званы эфект прысутнасці. Для гэтага яны выкарыстоўвалі некалькі прыё-
маў: падрабязна апісвалі дынаміку развіцця падзеі (з чаго ўсё пачалося, хто 
прысутнічаў, хто што сказаў); імкнуліся перадаць свае асабістыя адчуванні. 
У канцы XIX – пачатку XX ст. пад рэпартажам у заходняй журналістыцы 
разумеліся тэксты, падобныя на класічныя ў нашым разуменні нарысы (тэк-
сты Э. Хемінгуэя, Э. Кіша, Н. Блай). Каралём рэпартажу ў дарэвалюцыйнай 
прэсе лічыцца У. Гіляроўскі. Рэпартаж у савецкім друку актыўна выкон-
ваў прапагандысцкую функцыю, паведамляючы чытачам аб дасягненнях 
народнай гаспадаркі і аб чарговых поспехах на шляху будаўніцтва светлай 
будучыні. Разам з тым творы Л. Рэйснер, М. Кальцова, К. Сіманава з’яўля-
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юцца яркім прыкладам эмацыянальнага ўздзеяння рэпартажу на чытача. 
Жанр актыўна развіваўся таксама ў ваеннай журналістыцы.

Асаблівасці рэпартажу:
•  паслядоўнае адлюстраванне падзеі;
•  эмацыянальнасць апавядання;
•  актыўная роля асобы аўтара;
•  нагляднасць (за кошт дэталей, рэплік);
•  максімальная дакументальнасць, недапушчальнасць дадумвання 

аўтарам пэўных дэталей.
Спецыфіка рэпартажу заключаецца ў стварэнні эфекту прысутнасці. 

Асноўная жанравая прыкмета – дакладнае, выразнае і дынамічнае адлюстра-
ванне ходу падзеі праз непасрэднае ўспрыманне аўтара. Такім чынам, асноў-
ным метадам збору інфармацыі тут зʼяўляецца назіранне, а галоўным прын-
цыпам – «Ад эфекту прысутнасці – да эфекту саўдзелу». Журналісту важна 
не толькі наглядна апісаць развіццё дзеянняў, але і выклікаць суперажыванне 
чытача, пэўныя пачуцці і стаўленне да апісваемай падзеі. Найбольш часта 
гэта мэта дасягаецца двума спосабамі – выкладаннем дынамікі падзеі або 
апісаннем аўтарскіх перажыванняў. У рэпартажы як адным з самых суб’ек-
тыўных жанраў журналістыкі дакументальнае адлюстраванне рэчаіснасці 
павінна спалучацца з максімальна поўным выражэннем аўтарскіх пачуццяў 
і эмоцый з нагоды падзеі, якую ён назірае. Эмацыянальна-ацэначны спосаб 
прадстаўлення інфармацыі дазваляе аўтару па-свойму інтэрпрэтаваць тое, 
што адбываецца, вылучаць уласныя ацэнкі і меркаванні, адлюстроўваць 
падзею скрозь прызму індывідуальнага ўспрымання. Рэпартажнае апісанне 
ідзе, як правіла, ад першай асобы. Аднак аўтару важна не толькі дзяліцца 
ўласнымі ўражаннямі і перажываннямі, але і ўваходзіць у актыўнае ўзае-
мадзеянне з удзельнікамі падзеі для аднаўлення паўнавартаснай карціны 
таго, што адбываецца. Рэпарцёр можа напрамую ахарактарызаваць герояў 
або паведаміць аб іх з дапамогай іншых дзеючых асоб. Часам дастаткова 
даць партрэтную характарыстыку, у іншых выпадках неабходна прадставіць 
псіхалагічную матывіроўку чалавечых учынкаў. Пры гэтым важна знайсці 
найбольш істотныя рысы асобы. Лепш за ўсё, калі матывацыя раскрываецца 
праз сітуацыю.

Рэпартажу ўласціва спецыфічнае прайграванне часу і прасторы: час 
тут умоўны, дыскрэтны, але ён заўсёды рухаецца ад пачатку падзеі да яе 
завяршэння. Аўтар рэпартажу – неабавязкова дзеючая асоба, але заўсёды – 
актыўны назіральнік і каментатар таго, што адбываецца. У рэпартажы нічога 
не трэба прыдумляць – трэба толькі ўмець бачыць, слухаць і аналізаваць.

Да спецыфічных жанравых асаблівасцей рэпартажу можна аднесці 
таксама нагляднасць і   дынамічнасць. Рэпартаж як ніякі іншы жанр жур-
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налістыкі напрамую звязаны з часавым матэрыялам. Рэпарцёр  дзеліцца 
з чытача мі сваімі непасрэднымі ўражаннямі пра падзею ў момант яе здзяй-
снення, з’яўляючыся ўдзельнікам падзеі, можа перадаць усе нюансы і  змены, 
прасачыць павароты сюжэта. Аднак важна не захапіцца староннімі дэталямі, 
уяўляць значнасць падзеі і яе актуальнасць для аўдыторыі.

Стрыжнявы жанравы элемент рэпартажу – гэта адлюстраванне падзеі 
ў тым выглядзе, у якім яна адбывалася на самай справе. Аснову апавядання 
складае паслядоўнае апісанне падзеі. У спалучэнні з відавочнасцю, г. зн. 
прайграваннем дэталей і падрабязнасцей, паслядоўнасць апісання стварае 
эфект прысутнасці рэпарцёра на месцы падзеі. Эфект прысутнасці – не 
імітацыйны прыём, а рэальны доказ таго, што публіцыст апісвае падзею, 
якую асабіста назіраў.

Нагляднасць – адна з характэрных прыкмет рэпартажу, якая дасягаецца 
за кошт сукупнасці вобразных прыёмаў. Да іх можна аднесці: стварэнне 
вобразнай карціны таго, што адбываецца, з дапамогай яркіх і запаміналь-
ных дэталей; выкарыстанне ў рэпартажным апісанні падрабязнасцей для 
стварэння фонавай абстаноўкі; паслядоўнае прайграванне ходу падзеі; паказ 
удзельнікаў праз іх партрэтныя і маўленчыя характарыстыкі; перадачу эма-
цыйнай і псіхалагічнай атмасферы таго, што адбываецца; эфект прысутнасці 
аўтара на месцы падзеі. Любы рэпартаж неабходна дапаўняць якаснымі 
фотаздымкамі.

Спецыфіка выяўленча-вобразных і лінгвістычных сродкаў, якія выкары-
стоўваюцца ў рэпартажы, абумоўлена неабходнасцю дакладнай перадачы 
карцінкі, як бы выхапленых з агульнага часавага патоку імгненняў жывой 
рэчаіснасці, таму ў рэпартажы як нідзе магчыма выкарыстанне эмацыяналь-
на-экспрэсіўнай лексікі, выклічнікаў, кароткіх клічных і пытальных сказаў.

Віды рэпартажу:
•  падзейны (аператыўны, актуальны). Характарызуецца храналагіч-

ным рухам за падзеяй, дакладным указаннем месца і часу дзеяння, уклю-
чэннем рэпарцёра ў саму падзею, за кошт чаго і ствараецца «эфект пры-
сутнасці». Прадметам рэпартажнага апісання выступае падзея, якая ад-
бываецца на вачах рэпарцёра і знаходзіць сваё нагляднае адлюстраванне 
ў тэксце як вынік непасрэдных аўтарскіх назіранняў. Падзейны рэпартаж 
заўсёды прысвечаны грамадска значнай тэме. У цэнтр твора журналіст 
павінен паставіць самыя яркія і эмацыянальна насычаныя моманты таго, 
што адбываецца, паказваючы дынаміку падзеі або ўнутранае напружанне. 
Тым самым журналіст набліжае дзеянне да чытача, пераносіць яго ў ат-
масферу падзей, стварае ілюзію ўдзелу (хоць і пасіўнага) у тым, што ад-
бываецца. Эфект нагляднасці дасягаецца за кошт выкарыстання яркіх дэ-
талей і падрабязнасцей, міні-дыялогаў. Падзейныя рэпартажы ствараюць 
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на падставе загадзя анансаваных мерапрыемстваў (канцэрты, грамадскія 
акцыі, спартыўныя спаборніцтвы), а таксама надзвычайных здарэнняў 
(пажар, тэракт, прыродны катаклізм);

•  аналітычны (праблемны, сінтэзаваны). Арыентаваны не толькі на 
апісанне падзеі ў сціслых часавых і лакальных межах, але і на высвят-
ленне прычын яе ўзнікнення і развіцця. Для раскрыцця сутнасці той ці 
іншай праблемы журналіст можа разгледзець не адну, а некалькі аднарод-
ных падзей, якія адбыліся ў розны час і ў розных месцах, але абумоўлены 
аднымі і тымі ж прычынамі. Таму ў аналітычным рэпартажы магчымы 
пэўныя часавыя і прасторавыя перастаноўкі. Дынаміка апавядання можа 
быць дасягнута за кошт разгортвання аўтарскіх думак, меркаванняў і вер-
сій, а таксама паказу ўнутраных рухаючых сіл праблемы. Факты тут да-
юцца ў абагульненым выглядзе, як нейкі вынік ужо асэнсаваных аўтарам 
даных. Такі тып рэпартажу можа выкарыстоўвацца для апісання падзей не 
толькі пазітыўнага, але і негатыўнага характару;

•  пазнавальна-тэматычны. На першае месца вылучаецца апісанне 
рэпарцёрам цікавай жыццёвай сітуацыі. Тут важная не столькі аператыў-
насць, колькі актуальнасць і значнасць апісваемай з’явы для аўдыторыі, 
раскрыццё і пазнанне новых і невядомых бакоў жыцця соцыуму. Пазна-
вальны рэпартаж можа расказаць пра вынаходніцтва, творчы працэс або 
пра цікавую асобу;

•  спецыяльны. Ствараецца, калі сітуацыя патрабуе ўважлівага і ўсеба-
ковага вывучэння, адлюстроўвае самыя актуальныя і грамадска значныя 
тэмы. Аўтару важна азнаёміць чытача з вынікамі разгляду сітуацыі, таму 
тут магчымы рэтраспекцыі;

•  рэпартаж-расследаванне. Акцэнт робіцца на самім працэсе пазнан-
ня сітуацыі. Пры яго напісанні часта ўжываецца эксперымент як спосаб 
атрымання інфармацыі, у такім выпадку рэпартаж уяўляе сабой апісанне 
працэсу здабывання звестак, якія ад журналіста па тых ці іншых прычынах 
імкнуцца схаваць;

•  ролевы (вылучае М. Шостак). Выкарыстоўвае метад змены прафесіі, 
яго мэта – паставіць чытача тварам да праблемы, спрабуючы апісаць яе 
знутры. Уключае два напрамкі – вывучэнне з’явы знутры, а таксама сіту-
ацыі «выпрабавана на сабе» (больш доўгачасовае ўжыванне ў ролю, не 
характэрную для журналіста ў звычайным жыцці).

Тэлевізійны рэпартаж паказвае падзею гледачу. Апісальную  функцыю 
ў гэтым выпадку выконвае відэашэраг. Гэта акалічнасць зʼяўляецца вызна-
чальнай у выбары сюжэта, незалежна ад значнасці інфармацыйнай нагоды. 
Відовішчнасць і пераканаўчасць прапанаванай карцінкі – умовы якаснага 
тэлерэпартажу.
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Тэлевізійны рэпартаж складаецца з чатырох асноўных элементаў:
1)  закадравага тэксту паведамлення, напісанага рэпарцёрам і/або рэдак-

тарам і запісанага ў студыі;
2)  відэашэрагу – зманціраваных фрагментаў відэамалюнка, адабраных 

з так званых зыходнікаў (зняты аператарам матэрыял);
3)  гукавога фрагмента або сінхрону;
4)  шумоў – гуку, сінхроннага выяве, які гучыць паралельна з закадравым 

тэкстам або замест яго.

5.3. Справаздача як жанр 
інфармацыйнай  журналістыкі

Справаздача – разгорнутае інфармацыйнае паведамленне аб афіцыйнай 
падзеі ці мерапрыемстве дзяржаўнага або сацыяльнага значэння.

У справаздачы перадаецца сутнасць падзеі, якая адбылася. Самі  падзеі, 
якія знаходзяць адлюстраванне ў справаздачы, як правіла, з’яўляюцца 
 арганізаванымі сходамі людзей, блізкіх па сваёй прафесійнай і сацыяльнай 
прыналежнасці, і тых, хто сабраўся для абмеркавання актуальных пытанняў.

Прадметам адлюстравання ў гэтым жанры служаць у асноўным падзеі, 
якія здзяйсняюцца ў форме абмену інфармацыяй. Галоўнай асаблівасцю 
жанру зʼяўляецца строга дакументальны пераказ таго, што адбываецца, 
апісанне або аналіз вербальнай дзейнасці людзей. Акцэнт робіцца на вы-
ступах, а не атмасферы, як у рэпартажы. Апісанне падзеі (сесіі, пасяджэнні, 
сходы, канферэнцыі, матчы) магчыма не толькі ў храналагічнай форме, але 
і з вылучэннем асноўных сэнсавых момантаў.

Справаздача паказвае ўнутраную сувязь выступленняў, у ёй могуць 
быць адлюстраваны не толькі меркаванні людзей па нейкім пытанні, але 
і іх дыскусіі, палеміка, рэплікі, а таксама аўтарскія рэмаркі і каментарыі. 
У справаздачы ўтрымліваюцца больш поўныя (у параўнанні з пашыранай 
інфармацыяй) звесткі аб удзельніках падзеі, а таксама ў кароткай форме 
даюцца тэзісы іх выступаў. У наш час такія матэрыялы звычайна плану-
юцца загадзя, таму журналіст можа своечасова паклапаціцца аб дадатковай 
інфармацыі.

Калі ў публікацыі выкладаюцца фармулёўкі прынятых рашэнняў або 
задач, то яны павінны быць дакладнымі і па магчымасці давацца не ў пе-
раказе журналіста, а ў даслоўным выкладзе. Рэпарцёр не толькі фіксуе ход 
мерапрыемства, але і пры неабходнасці пасля яго заканчэння размаўляе 
з некаторымі асобамі, знаёміцца з афіцыйнымі дакументамі па тэме. Акрамя 
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таго, падчас працы над справаздачай важна сканцэнтравацца на асноўных 
момантах, апусціць другарадныя дэталі і выступленні.

Вылучаюць наступныя віды справаздачы: 
•  хранікальная (прамая, разгорнутая) – пішацца ў аператыўным парад-

ку са значных мерапрыемстваў, дае дакладнае аднаўленне падзеі з усімі 
падрабязнасцямі; 

•  справаздача-камюніке – афіцыйнае ўрадавае паведамленне аб міжна-
родных падзеях, перамовах, палітычных навінах; 

•  тэматычная – засяроджвае ўвагу на асобных баках тэмы, аўтар 
пры  гэтым групуе і абагульняе выступы, неабавязкова вытрымліваючы 
іх паслядоўнасць; 

•  праблемная (аналітычная) – адлюстроўвае нейкую складаную, су-
пярэчлівую з’яву. Журналіст у такім жанры выкарыстоўвае элементы 
аналітыкі, выказвае ўласны пункт гледжання ў пошуках вырашэння пра-
блемы, абапіраючыся на меркаванні кампетэнтных спецыялістаў – удзель-
нікаў мерапрыемства, з якога пішацца справаздача. Мэта праблемнай 
справаздачы – паказаць узаемасувязь меркаванняў, ацэнак, высноў і пра-
паноў, якія змяшчаюцца ў выступах, з рэальнымі праблемамі, працэсамі 
рэчаіснасці. І ўжо зыходзячы з такога суаднясення журналіст можа вынес-
ці ацэнку меркаванняў, выявіць іх значнасць.

Тэлевізійная справаздача – жанр, тэматычную аснову якога, як правіла, 
складае афіцыйная падзея вялікага сацыяльнага, нярэдка дзяржаўнага 
значэння. Гэтым і тлумачыцца неабходнасць «пратакольнай» фіксацыі, дэ-
талёвай і доўгай дэманстрацыі. Нярэдка справаздачай таксама называюць 
прамую трансляцыю той ці іншай афіцыйнай падзеі.

5.4. Асаблівасці інтэрв’ю як метаду 
збору  інфармацыі

Сутнасць метаду інтэрв’ю – мэтанакіраванае, планавае атрыманне ін-
фармацыі, неабходнай для рэалізацыі пэўных мэт, у выпадку журналістыкі 
гэта атрыманне звестак актуальнага сацыяльнага гучання ад крыніцы інфар-
мацыі. Галоўнае адрозненне інтэрв’ю ад звычайнай размовы – наяўнасць 
двух нераўнапраўных бакоў: прадстаўніка СМІ як сацыяльнага інстыту-
та і крыніцы інфармацыі, неабходнай гэтаму інстытуту і яго аўдыторыі. 
Інтэрв’ю заўсёды ўстанаўлівае актыўную пазіцыю аднаго боку (журналіст) 
і пасіўную, падпарадкаваную – іншага (суразмовец).

Такое становішча вельмі важнае для разумення ўзаемаадносін жур-
наліста са сваёй крыніцай і выразна аддзяляе дапушчальнае ад недапуш-
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чальнага. З аднаго боку, той, хто ўступае ў зносіны з прадстаўніком прэсы 
ў працэсе інтэрв’юіравання, свядома робіць гэты крок, разумеючы яго на-
ступствы. З іншага боку, журналіст, які гэты крок прадпрымае, усведамляе 
сваю адказнасць і гатовы да яе. Такім чынам, інтэрв’ю – гэта дыялог, за-
снаваны на ўзаемным пагадненні бакоў.

Працу над інтэрв’ю можна падзяліць на тры этапы – падрыхтоўку, пра-
вядзенне, завяршэнне.

Падрыхтоўка да інтэрв’ю. На першай стадыі, якая папярэднічае ходу 
гутаркі, ажыццяўляецца планаванне інтэрв’ю, вызначаюцца яго мэты, 
вывучаюцца інфармацыйныя рэсурсы, ажыццяўляецца першы кантакт з су-
размоўцам, прызначаецца месца і час сустрэчы, прадумваюцца магчымыя 
рызыкі, стратэгія гутаркі і асноўная тэматыка пытанняў. А. Калеснічэнка 
вылучае наступныя віды суразмоўцаў: відавочцы, эксперты і знакамітас-
ці. Калі з відавочцам журналіст размаўляе пра падзею, сведкам якой той 
з’яўляўся або ў якой удзельнічаў, то з экспертам абмяркоўваюць стан спраў 
у яго сферы, а з медыйнай асобай хутчэй варта засяродзіць увагу на кар’еры 
або асабістым жыцці. Непажадана аб’ядноўваць у адным тэксце ўсе рэаль-
ныя і патэнцыяльныя ролі суразмоўца.

Пошук інфармацыі пра будучага суразмоўца можа ўключаць у сябе 
працу з дакументамі, публікацыямі, прадметна-рэчавым асяроддзем, гутаркі 
з людзьмі, якія добра ведаюць чалавека. Большасць практыкаў і тэарэтыкаў 
журналістыкі не раяць спыняцца на экспромце як лепшай форме правя-
дзення інтэрв’ю – пажадана валодаць як мага больш поўнымі звесткамі пра 
героя вашага будучага матэрыялу. Абавязкова трэба вывучыць матэрыялы, 
якія з’яўляліся ў СМІ раней, для таго каб не паўтарацца з тэмамі і ў той жа 
час мець уяўленне пра меркаванне суразмоўца па ключавых пытаннях, якія 
стануць прадметам гутаркі.

Наступная стадыя падрыхтоўкі да інтэрв’ю – прызначэнне месца і часу 
сустрэчы. Дамаўляючыся пра іх, трэба памятаць, што ніхто не абавязаны 
даваць вам інтэрв’ю. Нават афіцыйныя асобы, якія павінны прадаставіць  
інфармацыю, могуць зрабіць гэта ў пісьмовай форме і не ісці на прамы 
кантакт. Прычынай адмовы ад інтэрв’юіравання можа стаць недавер да 
журналіста, сумненні ў рэпутацыі выдання, стомленасць ад журналістаў 
увогуле (характэрна для публічных персон), страх выступу перад камерай 
ці мікрафонам, недахоп ведаў аб прадмеце гутаркі або адсутнасць цікавасці 
да яго, абмежаванасць часу.

Аргументамі журналіста могуць стаць наступныя довады: інтэрв’ю – 
гэта магчымасць атрымаць вядомасць і прызнанне, распавесці пра сябе, 
паўплываць на свядомасць людзей, разбурыць стэрэатыпы, выказаць свой 
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пункт гледжання, паказаць праблему з розных бакоў, дапамагчы іншым 
людзям пазбегнуць падобных памылак.

Месца сустрэчы павінна быць перш за ўсё зручным для суразмоўца. 
У звыклай абстаноўцы чалавек адчувае сябе больш натуральна.  Прысутнасць 
старонніх непазбежна ўплывае на вынік гутаркі, але яна не заўсёды шкод-
ная для журналісцкага інтэрв’ю. Сарамлівага суразмоўца можа  супакоіць 
знаходжанне кагосьці блізкага падчас размовы, гэта можа ўтрымаць ад 
жадання ўпрыгожыць факты ці сказаць няпраўду.

Сфармулюйце правілы інтэрв’ю да яго пачатку. Пераканайцеся, што 
суразмовец разумее, над якой тэмай вы працуеце (гэта дапаможа не адхіляц-
ца ад тэмы). Рэспандэнт павінен таксама з самага пачатку ведаць, што ўсё, 
што ён скажа, будзе «для прэсы». Лепш за ўсё ўстанавіць гэтыя правілы, 
калі будзеце дамаўляцца аб правядзенні інтэрв’ю.

Павінны быць прадуманы некалькі (4–5) асноўных пытанняў, якія 
развіваюць інтэрв’ю ў храналагічным парадку або па законах логікі, а так-
сама некалькі альтэрнатыўных пытанняў (у залежнасці ад адказаў яны 
могуць мець удакладняючы або каментуючы характар). У працэсе гутаркі, 
як правіла, з’яўляюцца і непрадбачаныя пытанні.

Правядзенне інтэрв’ю. Важным момантам зʼяўляецца прывітанне 
(афіцыйнае, прыязнае, на «Вы-ты») і першыя фразы, уваходжанне ў ка-
мунікацыю. Ад іх шмат у чым залежыць паспяховасць самога інтэрв’ю, таму 
неабходна сфарміраваць добразычлівыя адносіны. Не варта пачынаць раз-
мову з патэнцыйна правакацыйных пытанняў або сцвярджэнняў, здольных 
выклікаць нязгоду і агрэсію суразмоўца. Адзін з найбольш аптымальных 
спосабаў пачатку гутаркі – шчыры камплімент на адрас візаві. Не варта 
садзіцца занадта блізка, трэба таксама ўмець глядзець у вочы.

Паўната і аб’ектыўнасць атрыманай інфармацыі залежаць ад акцэнтаў, 
расстаўленых у пытанні, умення сфармуляваць пытанне, каб на яго быў 
дадзены прамы, поўны і аб’ектыўны адказ, павагі да суразмоўца з усімі яго 
чалавечымі слабасцямі і страхамі, адыходу ад стэрэатыпаў ва ўспрыманні 
суразмоўца (не проста як чарговай зоркі або заведама вінаватага злачынца). 
Трэба імкнуцца ў кожным герою ўбачыць перш за ўсё асобу, індывідуаль-
насць з непаўторным вопытам.

Журналіст мае права быць як мага больш настойлівым ці скептычна 
настроеным, але ніяк не няветлівым.

Важна, каб суразмовец адчуваў давер да вядучага інтэрв’ю, бо жур-
наліст, задаючы пытанні, прадстаўляе інтарэсы сваёй аўдыторыі, зыходзіць 
з яе пажаданняў і грунтуецца на яе патрэбах. Добрае інтэрв’ю заўсёды не 
толькі інфарматыўнае, але і дыялагічнае, стварае ўражанне арганічнасці 
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і натуральнасці падчас размовы. Інтэрв’юер пакідае ў баку ўласныя  інтарэсы 
і прыхільнасці, кіруючыся інтарэсамі чытачоў і выступаючы ад іх імя.

Перш чым фармуляваць пытанні, неабходна сфарміраваць уласнае разу-
менне сітуацыі, зыходзячы з якога будзе пабудаваны дыялог. Калі журналіст 
не ведае, у чым сутнасць падзеі, а спрабуе высветліць гэта ў ходзе інтэрв’ю, 
ён рызыкуе атрымаць вельмі праўдападобную версію таго, што здарылася, 
а не сапраўднае становішча спраў. Пытанні павінны быць  зразумелымі 
 суразмоўцу і мець для яго той жа сэнс, г. зн. быць рэлевантнымі і зада-
дзенымі на яго мове. Неабходна ўлічваць узровень ведаў рэспандэнта, ста-
рацца так сфармуляваць пытанне, каб яго тэрміны і паняцці былі знаёмыя 
суразмоўцу.

Задаваць пытанні трэба максімальна кампетэнтным людзям: чым бліжэй 
інтэрв’юер да першакрыніцы, тым больш верагоднасць дамагчыся пэўнага 
адказу, чым вышэй кампетэнцыя рэспандэнта, тым больш верагоднасць 
атрымаць самую дакладную інфармацыю. Прыватныя інтэрв’ю здольны 
 дапоўніць аповед пра падзею дэталямі, аднак агульнае ўражанне аб пра-
блеме можна атрымаць толькі з найбольш кампетэнтнай крыніцы.

Важным аспектам зʼяўляецца не толькі пастаноўка пытанняў, але і ўмен-
не слухаць. Варта пераканацца ў тым, што вы правільна разумееце сутнасць 
праблемы, а для гэтага не сорамна шчыра прызнацца ў сваім невуцтве, таму 
што ўсё роўна журналіст не можа параўнацца са спецыялістам у пэўнай 
вобласці. Трэба ўмець канцэнтравацца на змесце гутаркі, а не на яе запісе, 
але пры гэтым не забываць рабіць пазнакі, якія адлюстроўваюць эмоцыі 
суразмоўца, а таксама кантраляваць ход размовы, не дазваляючы сураз-
моўцу адыходзіць ад галоўнага, адводзіць ад тэмы, збівацца на неістотныя 
дэталі або наогул казаць ні пра што. Варта стрымліваць жаданне ўступіць 
у спрэчку з суразмоўцам. Важную ролю адыгрываюць невербальныя пры-
кметы, жэсты і міміка героя, яго адзенне, прыналежнасць да той ці іншай 
нацыянальнасці, веравызнання, культуры, прафесіі, абстаноўка, у якой пра-
водзіцца інтэрв’ю.

У пачатку інтэрв’ю правільней задаваць нескладаныя для суразмоўца 
пытанні, напрыклад фактычныя, удакладняльныя. Далей трэба прыступаць 
да асноўных пытанняў; самае галоўнае пытанне, дзеля якога і ладзілася 
інтэрв’ю, варта пакінуць на завяршэнне размовы. Жорсткія або непрыем-
ныя для героя моманты ніколі не абмяркоўваюцца спачатку – гэта можа 
сапсаваць увесь ход гутаркі.

Заключны этап. Ён вельмі важны. Добрым тонам лічыцца захаванне 
дамоўленасці аб працягласці размовы, аднак калі яна выходзіць за рамкі са 
згоды суразмоўца, нелагічна перарываць гутарку на цікавым  моманце. Часам 
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у фінале просяць коратка рэзюмаваць сказанае, што прымушае  суразмоўца 
думаць ёміста і вобразна. Часта людзі схільны выказваць самыя цікавыя, 
парадаксальныя меркаванні, назіранні і думкі менавіта ў канцы сваёй пра-
мовы, нават калі дыктафон ужо выключаны. Пажадана  завяршаць размову 
на пазітыўнай ноце. Асноўныя правілы завяршэння размовы: не злоўжываць 
гасціннасцю і часам, сыходзіць так, каб у суразмоўца засталося жаданне 
мець зносіны з вамі яшчэ. Не палянуйцеся прагледзець запісы пры закан-
чэнні гутаркі і ўдакладніць няяснасці, прозвішчы, лічбы, каб не даводзілася 
рабіць гэта па тэлефоне.

Не забывайце аб дадатковых носьбітах інфармацыі і падзарадцы ды-
ктафона перад інтэрв’ю, пазбягайце запісаў у шумных месцах, правільна 
ўстанаўлівайце тэхніку, каб мікрафон быў накіраваны на суразмоўца. Пе-
раканайцеся, што дыктафон уключаны.

Праца над тэкстам. Падчас працы над інтэрв’ю журналісту неабходны 
як літаратурныя, так і рэдактарскія навыкі і здольнасці. Аўтарскі пачатак 
у гэтым жанры выяўляецца ў вызначэнні журналістам задумы і тэмы твора, 
у кампазіцыйным структураванні матэрыялу, адборы выразных моўных 
сродкаў, прапрацоўцы розных тэкставых элементаў (ад загалоўка да фарму-
лёўкі ўласных рэплік). Як рэдактар журналіст павінен пісьмова апрацаваць 
першапачатковы і канчатковы тэкст адказаў суразмоўца, захоўваючы пры 
гэтым яго спецыфіку.

Працу журналіста над тэкстам інтэрв’ю можна падзяліць на наступ-
ныя этапы:

1)  тэхнічны – расшыфроўка тэксту, зняцце з дыктафона;
2)  рэдактарскі – сэнсавае прачытанне, апрацоўка, перапрацоўка і рэдак-

тура ўсяго маўленчага матэрыялу. Тут важна сістэматызаваць разнастайныя 
часткі гутаркі, улавіць сэнсавую структуру ўсяго тэксту, ацаніць увесь наяў-
ны матэрыял з пункту гледжання яго адпаведнасці тэме, прывесці гаворку 
суразмоўца ў адпаведнасць з моўнымі нормамі, бо існуюць адрозненні 
паміж вусным і пісьмовым маўленнем. Важна таксама ўлічваць магчымыя 
інтэлектуальныя адрозненні паміж журналістам, суразмоўцам і аўдыторыяй;

3)  аўтарскі – кампазіцыйная пабудова матэрыялу і падрыхтоўка да пу-
блікацыі. На гэтым этапе журналіст можа скарачаць тэкст, мяняць месцамі 
розныя сэнсавыя вузлы ў залежнасці ад задумы твора, інтэрпрэтаваць і ка-
ментаваць словы рэспандэнта. Змест і сэнс тэксту інтэрв’ю павінны быць 
пазначаны ў загалоўку, які дае дакладнае ўяўленне аб тэме.

Уступ/лід – прадстаўленне суразмоўца, пастаноўка тэмы або цэнтраль-
най праблемы, узбуджэнне цікавасці і матывацыя чытачоў да далейшага 
чытання. Часам можа ўключаць цытату, намёк на сітуацыю, звязаную з рэ-
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спандэнтам, або апісваць яго фізічны ці псіхалагічны вобраз. Неабходна 
ўважліва і суразмерна разбіваць інтэрв’ю на блокі з аднатыпнымі на пра-
цягу ўсяго тэксту падзагалоўкамі. Заключэнне павінна рэзюмаваць самае 
важнае ў гутарцы;

4)  сумесны – візіраванне матэрыялу і карэкціроўка асобных кампанен-
таў пры неабходнасці. Інтэрв’ю лічыцца бездакорным з пункту гледжання 
прафесіяналізму журналіста, калі яно завізіравана героем матэрыялу. Гэта 
зʼяўляецца прыкметай добрага тону і дазваляе пазбегнуць непрыемных вы-
казванняў і крытыкі ў свой адрас пасля выхаду публікацыі. Аднак тут важна 
не дапускаць рэдагавання гатовага тэксту. Узгадненне датычыцца толькі 
выказванняў суразмоўца; загаловак, лід і аўтарскія рэмаркі журналіста 
герой інтэрв’ю не мае права мяняць. У ідэале, вядома, трэба пасля выхаду 
інтэрв’ю паклапаціцца аб тым, каб яно аказалася ў суразмоўца.

5.5. Жанравыя разнавіднасці інтэрв’ю

Інтэрв’ю як жанр уяўляе сабой пераказ размовы з чалавекам ці групай 
людзей, чыё меркаванне па тым ці іншым пытанні можа прадстаўляць ціка-
васць для аўдыторыі СМІ. Гэта размова журналіста з сацыяльна значнай 
асобай па актуальных пытаннях.

Спецыфіка жанру інтэрв’ю ў тым, што ў тэксце знешне галоўным зʼяўля-
ецца пункт гледжання не журналіста, а суразмоўца. Аднак і ход гутар-
кі вызначаецца журналістам, і дэманстрацыя думкі суразмоўца паказвае 
(прама ці ўскосна) пазіцыю аўтара. Аўдыторыя мае магчымасць суаднесці 
і параўнаць іх погляды.

Як жанр інтэрв’ю стабілізавалася ў XIX ст. (ЗША, 1840–50-я гг.), ак-
тыўнае развіццё атрымала ў XX ст. У Расіі распаўсюдзілася ў 1890-я гг., 
адным з першых шырока вядомых аўдыторыі герояў жанру стаў Л. Талстой. 
На станаўленне інтэрв’ю паўплывалі два моманты – з’яўленне масавай 
прэсы і масавага чытача і дэмакратызацыя грамадскага жыцця.

Найбольш вядомыя журналісты, якія працавалі ў гэтым жанры: Л.  Кінг, 
У. От, А. Фалачы, з сучасных інтэрв’юераў варта вылучыць У. Познера 
і Ю. Дудзя.

Віды інтэрв’ю:
•  пратакольнае – праводзіцца для атрымання афіцыйных тлумачэнняў 

па тых ці іншых пытаннях палітыкі дзяржавы. Суразмоўца – афіцыйная 
асоба высокага рангу. Уласнае меркаванне журналіста ў гэтай сітуацыі вы-
ключана. Функцыя СМІ ў дадзеным выпадку – забяспечыць тыражаванне 
афіцыйнага пункту гледжання;
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•  інфармацыйнае – ставіць мэтай толькі праінфармаваць чытача аб 
прадмеце аўтарскай цікаўнасці, але зусім не прааналізаваць гэты прадмет. 
Адрозненне яго ад іншых інфармацыйных жанраў у тым, што паведамлен-
не даецца не ад асобы журналіста, а ў выглядзе рэплік суразмоўца, тэкст 
у гэтым выпадку выступае хутчэй як дадатак да асноўнай навіны;

•  аналітычнае (экспертнае) – праводзіцца для аналізу якой-небудзь 
падзеі, з’явы. У адрозненне ад іншых жанраў, дзе на пытанні як? чаму? 
якім чынам? з якой прычыны? адказвае сам журналіст, у аналітычным 
інтэрв’ю адказы фармулюе суразмовец, аўтар тэксту толькі задае кірунак 
даследавання, якое ажыццяўляе кампетэнтны ў галіне праблемы спецы-
яліст або эксперт. Тут могуць быць выкарыстаны палемічныя, дыскусій-
ныя прыёмы ўздзеяння на героя;

•  гутарка – журналіст і рэспандэнт выступаюць як раўнапраўныя 
 ўдзельнікі дыялогу. Абмен раўназначнымі рэплікамі і меркаваннямі 
 павялічвае магчымасць аб’ектыўнага асвятлення праблемы або з’явы. Вы-
карыстанне такой жанравай разнавіднасці выключна важнае ў тым выпад-
ку, калі прадмет, які абмяркоўваецца, не паддаецца маментальнаму і адна-
значнаму тлумачэнню, але патрабуе спакойнага ўсебаковага аргументава-
нага і глыбокага разгляду. Пры гэтым чым больш супрацьлеглымі будуць 
пазіцыі суразмоўцаў, тым цікавейшым можа атрымацца матэрыял. Аднак 
важна, каб удзельнікі дыялогу з павагай ставіліся да пазіцыі адзін аднаго, 
не імкнуліся прынізіць важкасць довадаў апанента;

•  партрэтнае (асобаснае) інтэрв’ю, папулярнасць якога  выклікана ціка-
васцю чытачоў да вядомых людзей, магчымасцямі жанру, якія  дазваляюць 
пранікаць ва ўнутраны свет героя, біяграфічнай дакладнасцю і  глыбінёй;

•  сацыялагічныя віды інтэрв’ю – анкетаванне, апытанне. Ад звычай-
ных яны адрозніваюцца вялікай колькасцю рэспандэнтаў, выразнай, ад-
нолькавай і дакладнай фармулёўкай пытанняў для ўсіх. У іншых відах 
інтэрв’ю пытанні ў большай ступені носяць адкрыты характар, бо шмат 
у чым арыентаваны на атрыманне аднаго, але арыгінальнага і кампетэнт-
нага адказу. У сацыялагічным інтэрв’ю цікавасць уяўляе сукупнасць мер-
каванняў людзей, якія адказалі на адно і тое ж пытанне. Тут узнікае так 
званы кумулятыўны эфект, заснаваны на аб’яднанні.

Спецыфічнымі відамі інтэрв’ю з’яўляюцца масавыя апытанні і фо-
кус-групы. Яны, як правіла, выкарыстоўваюцца не журналістамі, а сацыё-
лагамі, але журналісты павінны ўмець карыстацца іх данымі, а пры неаб-
ходнасці аперыраваць імі.

Бліц-апытанне – журналісцкі матэрыял, які базіруецца на атрыманні 
адказаў на адно і тое ж пытанне ад мноства людзей. Мэтай бліц-апытання 
зʼяўляецца кароткае паведамленне аўдыторыі аб існаванні якіх-небудзь мер-
каванняў, выяўленне грамадскай думкі па тых ці іншых праблемах, падзеях.
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Інтэрв’ю-дыялог – узаемадзеянне ў форме пытанне-адказ, у якім жур-
наліст і суразмовец могуць пастаянна мяняцца камунікатыўнымі ролямі. 
Для дыялогу, у адрозненне ад спрэчкі або дыскусіі, характэрна ўзгодненасць 
меркаванняў, супрацоўніцтва і ўзаемадапамога ў плане раскрыцця тэмы, 
а не адстойванне сваіх пазіцый.

Інтэрв’ю-маналог каштоўнае працэсам унутранага самараскрыцця 
чалавека, своеасаблівым самааналізам. Ад журналіста ў такой шчырай 
размове патрабуецца максімум увагі і душэўнага такту. Інтэрв’ю-маналог 
можа выкарыстоўвацца ў мэтах дэманстрацыі светапоглядных установак 
чалавека, як спосаб інтымнага або публіцыстычнага выражэння думак ге-
роя, як эфектыўны прыём раскрыцця ўнутранага свету асобы і яе жыццё-
вых каштоўнасцей. Маналагічнае маўленне суразмоўца правакуецца, як 
правіла, пытаннямі журналіста. Пры падрыхтоўцы да друку гэтыя пытанні 
не публікуюцца.

Могуць выкарыстоўвацца розныя формы інтэрв’ю, але іх  разнастайнасць 
заўсёды падпарадкоўваецца дзвюм найважнейшым задачам: выявіць пункт 
гледжання суразмоўца па актуальным пытанні (пытаннях) і расказаць пра 
суразмоўца, стварыць яго псіхалагічны партрэт. У аснове тэксту ляжыць вы-
казванне суразмоўца – яго жывое маўленне, якое адлюстроўвае  асаблівасці 
мыслення прамоўцы. Надзвычай важна гэтыя асаблівасці ўлавіць і зафік-
саваць.
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ТЭМА 6  
ПРАБЛЕМНА-АНАЛІТЫЧНАЯ ЖУРНАЛІСТЫКА

6.1. Прадметна-функцыянальныя 
 характарыстыкі аналітычнай журналістыкі. 
 Інтэрпрэтацыйная журналістыка. Факт. Падзея. 
Працэс. Супярэчнасць. Аргументацыя

Аналітычная журналістыка – гэта форма аналітычнага пазнання 
рэальнасці. У дадзеным тыпе журналістыкі любая з’ява разглядаецца ва ўза-
емасувязі з іншымі з’явамі: яны могуць мець прычынна-выніковы, ацэначны 
або прагнастычны характар. Задача аналітычнага тэксту –  растлумачыць 
чытачу сутнасць грамадскіх падзей, феноменаў, якія адбыліся або адбыва-
юцца, паказаць падзею ў дынаміцы, ацаніць яе значнасць. Пры гэтым жур-
наліст-аналітык мае права на ацэнку падзей, якая можа быць як пазітыўнай, 
так і крытычнай. Развіццё аналітыкі ў СМІ дазваляе дасягнуць усебаковай 
сацыяльнай арыентацыі аўдыторыі, яе кансалідацыі, усвядомленага ўдзелу 
грамадзян у жыцці краіны.

У 1990-я гг. на змену замоўчванню як метаду ідэалагічнага ўздзеяння 
(было характэрна для  часоў СССР) прыйшлі больш вытанчаныя віды ўплы-
ву на чытачоў: маніпуляцыі фактамі, зрушэнне акцэнтаў і дэзынфармацыя. 
У сувязі з гэтым Л. Белякова лічыць вывучэнне метадалогіі аналітычнай 
журналістыкі і даследаванне яе кагнітыўных функцый у ідэалагічным аспек-
це аднымі з галоўных задач сучаснай навукі.

Аналітычная журналістыка мае мэтай:
1)  вызначэнне прычынна-выніковых адносін, якія ўзнікаюць паміж роз-

нымі з’явамі рэчаіснасці;
2)  выяўленне значнасці падзей, з’яў, якія разглядаюцца ў аналітычных 

тэкстах, для грамадства, сацыяльных груп, асобных іх прадстаўнікоў;
3)  прагназаванне магчымых варыянтаў вырашэння аналізуемых сітуа-

цый, мадэляванне будучыні на аснове прагнозаў;
4)  фармуляванне планаў дзеянняў, якія можна распачаць.
Агульныя задачы медыятэкстаў у аналітычных жанрах:
•  тлумачыць сутнасць грамадскіх падзей і феноменаў;
•  паказваць тэндэнцыі іх развіцця і значнасць;
•  аналізаваць і распаўсюджваць станоўчы вопыт вырашэння задач;
•  крытыкаваць неэфектыўныя і шкодныя спосабы і сродкі дасягнення мэт;
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•  выступаць супраць ілжывых установак;
•  абгрунтоўваць спрэчныя пункты гледжання;
•  абмяркоўваць праблемы і спрыяць асэнсаванню сучасных працэсаў 

і сітуацый;
•  мадэляваць будучыню прааналізаваных з’яў, складаць прагнозы;
•  фармуляваць праграмы, планы дзеянняў.
Пры вызначэнні прадмета адлюстравання ў аналітычнай журналістыцы 

неабходна кіравацца двума падыходамі – агульнатэарэтычным і дзейсным. 
У першым паняцце сітуацыі ахоплівае розныя магчымыя праявы сацыяль-
най рэчаіснасці. Прадметам адлюстравання лічацца падзеі і працэсы, якія 
існуюць ва ўзаемадзеянні з сітуацыямі. Журналіст павінен мець уяўленне 
аб асаблівасцях кожнага з прадметаў даследавання – яны будуць дапамагаць 
яму абіраць найбольш прыдатныя метады аналізу ў канкрэтнай сітуацыі. 
Дзейсны падыход разглядае любую дзейнасць як сукупнасць дзеянняў у пэў-
ных умовах з выкарыстаннем пэўных сродкаў для дасягнення мэты. Такім 
чынам, аналіз можа быць больш глыбокім, калі журналіст успрымае ўсе 
з’явы найперш як праяву дзейнасці людзей. Агульнатэарэтычны і дзейсны 
падыходы не выключаюць адзін аднаго, а, наадварот, узаемадапаўняюць.

Метады, якія ўжываюцца ў аналітычнай журналістыцы, можна 
 падзяліць на дзве групы:

1)  эмпірычныя (збор інфармацыі): назіранне, праца з дакументамі, экс-
перымент, анкетаванне;

2)  тэарэтычныя (тлумачэнне інфармацыі): абагульненне, аналіз, сінтэз, 
лагічны і гістарычны метады і г. д. 

У выпадку з аналітычнай журналістыкай першаснымі з’яўляюцца ме-
навіта тэарэтычныя метады: з іх дапамогай раскрываецца сутнасць падзей, 
з’яў. Акрамя таго, журналіст-аналітык можа выкарыстоўваць метады аргу-
ментацыі, палемікі, абвяржэння, дыдактыкі, разважання, а таксама некато-
рыя рытарычныя або лінгвістычныя прыёмы, якія нададуць аналітычнаму 
тэксту эмацыйны складнік.

Як і ў любым іншым журналісцкім тэксце, ключавая роля ў аналітычным 
матэрыяле належыць факту. Факт – гэта актуальныя звесткі, якія адбыліся 
ў рэчаіснасці і ўяўляюць значны грамадскі інтарэс. Факт можа выступаць 
у якасці ведаў, што атрымаў даследчык шляхам апісання рэальных падзей 
і з’яў. Акрамя таго, факт можа залежаць ад рэальнасці, падзей і з’яў свету – 
гэта факты рэчаіснасці. Факт павінен валодаць верагоднасцю, актуальнасцю, 
праўдзівасцю і грамадскай значнасцю. Журналісту-аналітыку трэба абавяз-
кова праверыць рэальнасць факта. Для падрыхтоўкі аналітычнага матэрыялу 
важна не толькі знайсці факт, але і даць яму патрэбную інтэрпрэтацыю.
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Інтэрпрэтацыйная журналістыка – антыпод інфармацыйнай. По-
руч з інфармацыйнай і ўплывовай як базавымі і гістарычна першаснымі 
функцыямі інтэрпрэтацыйная функцыя набывае ключавое значэнне. Яе 
прызначэнне – інтэрпрэтаваць падзеі з улікам кагнітыўных, канцэптуаль-
ных, сацыяльна-палітычных, ідэалагічных і іншых установак адрасата, на 
якога арыентавана выданне. Гэта медыяфункцыя рэалізуецца як з дапамогай 
уласна медыятэхналогій, так і на ўзроўні лінгвістычных сродкаў, перапля-
таючыся з рэалізацыяй функцыі ўздзеяння. 

Факт у інтэрпрэтацыйнай журналістыцы выступае толькі элементам 
канструявання. Журналіст выяўляе свой погляд на падзеі, які засноўваец-
ца на светаўспрыманні. Інтэрпрэтацыйная журналістыка адназначная і не 
дапускае рознага тлумачэння таго, што здарылася. Галоўная яе перавага – 
магчымасць хутка зразумець сутнасць таго, што адбываецца, паколькі аўтар 
не прыводзіць лішніх фактаў і лічбаў, а адразу апісвае пункт гледжання.

Прадстаўнікі розных навуковых школ і напрамкаў спрабуюць вызначыць 
сутнасць, значэнне і функцыянальныя магчымасці інтэрпрэтацыі як  працэсу 
мыслення, метаду навуковага пазнання, універсальнага спосабу пазнання 
свету, экзістэнцыяльнага модусу прысутнасці чалавека ў быцці і, нарэшце, 
як метаду канструявання сацыяльнай рэчаіснасці.

У вузкім значэнні інтэрпрэтацыя вызначаецца як мантаж атрыма-
най інфармацыі з далучаным ад рэдакцыі тлумачальным і каментуючым 
 элементам:

1)  дапрацоўка інфармацыі – дадаванне даных, якія тлумачаць асобныя 
моманты. Інфармацыя тлумачыцца праз інфармацыю;

2)  стварэнне мантажу з пачатковай інфармацыі і дадатковага тэксту, які 
дае яе аналіз. Інфармацыя тлумачыцца праз каментарый;

3)  выпрацоўка новай уласнай інфармацыі на аснове атрыманых даных. 
Інтэрпрэтацыя заключаецца ў новай кампазіцыі фактаў.

Кампанентамі інтэрпрэтацыі з’яўляюцца сам прадмет увагі, камуніка-
тыўная інтэнцыя аўтара, ацэнка, а таксама культураспецыфічныя і ідэала-
гічныя фактары, якія ўплываюць на інтэрпрэтацыйны вынік. Значным для 
аналізу інтэрпрэтацыйных якасцей медыятэксту зʼяўляецца таксама паняцце 
«дыяпазон інтэрпрэтацыі», якое ахоплівае ўвесь спектр адрозненняў – моў-
ных, сацыякультурных і ідэалагічных, што маюць месца пры асвятленні 
адной і той жа падзеі рознымі ўдзельнікамі інфармацыйнага працэсу.

Даследчыкі адзначаюць, што інтэрпрэтацыйны ўзровень у медыятворах 
прыводзіць да больш складанай інтэрпрэтацыйнай сістэмы, якая схематычна 
выражаецца дыхатаміяй рэчаіснасць – тэкст. У ёй найбольшую  цікавасць 
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уяўляюць інтэрпрэтацыйныя мадэлі найважнейшых нацыянальна-культур-
ных стэрэатыпаў.

Разгортванне інтэрпрэтацыйнай мадэлі адбываецца ў выглядзе 
 замкнёнага ланцужка, які складаецца з наступных звёнаў: адбор фактаў, 
асвятленне падзей, стварэнне карціны свету і фарміраванне стэрэатыпаў, 
культурна-ідэалагічны і сацыяльна-палітычны кантэкст. Варта адзначыць, 
што сацыяльна-палітычны кантэкст – адносна рухомы кампанент мадэлі, 
які характарызуецца зменлівасцю і абумоўлены палітычнай сістэмай гра-
мадства, падпарадкаваны палітыка-сацыяльным, ідэалагічным, культурным 
нормам, гістарычным традыцыям і ўстаноўкам палітычнага рэжыму кан-
крэтнага грамадства. Сацыяльна-палітычны кантэкст выступае ў ролі знеш-
няга фактару, які дэтэрмінуе напрамак інтэрпрэтацыі рэальнага факта пры 
яго вербалізацыі і, адпаведна, адбор канцэптаў з улікам фактару адрасата.

У сувязі з вышэйпрыведзеным сучасны журналісцкі тэкст набывае аса-
блівы статус і ўспрымаецца як сацыяльна значны, што патэнцыйна рэпрэзен-
туе меркаванне якой-небудзь сацыяльнай групы, а таму змяшчае распаўсю-
джаныя ацэнкі і зʼяўляецца адной з формаў сацыяльнага пазнання. Апошняе 
прадвызначае стварэнне ў тэкставай прасторы медыякарціны свету.

Можна сцвярджаць, што ў журналісцкім тэксце карціна свету – гэта 
вынік інтэрпрэтацыі рэчаіснасці журналістам-аўтарам. Журналіст не толькі 
збірае факты, але і асаблівым чынам мэтанакіравана іх апрацоўвае, ствара-
ючы адпаведную ім карціну жыцця. Гэту думку пацвярджае вядомы расій-
скі вучоны І. Аненкава: «Сёння аўтар-скрыптар (журналіст) уладарыць не 
толькі і не столькі над сваім словам, колькі над чужым, г. зн. не стварае, 
а інтэрпрэтуе гэта слова, а значыць, і саму рэчаіснасць. Таму сучасная 
эпоха – гэта неаэпоха культуры гатовага слова, ці культуры інтэрпрэтацыі 
гатовага слова»1.

Паколькі журналісцкі тэкст пераважна зʼяўляецца аўтарскім, чытач 
заўсёды атрымлівае «прыватную» інтэрпрэтацыю інфармацыі. Усе но-
выя з’явы і паняцці падпадаюць пад тлумачэнне, праходзячы праз прызму 
суб’ектыўнага журналісцкага светабачання. Такім чынам, у працэсе любой 
інтэрпрэтацыі так ці інакш скажаецца рэчаіснасць. Медыякарціна ўмоўна 
застаецца аб’ектыўнай і ў шэрагу выданняў даволі вольна адлюстроўвае 
рэальны свет. Рознае бачанне рэчаіснасці выражаецца ў розных спосабах 
тлумачэння  падзеі. Інтэрпрэтацыя на гэтым не завяршаецца. Яна ўяўляе 
сабой двухбаковы працэс: з аднаго боку, журналіст тлумачыць аб’ектыўную 
рэчаіснасць (аўтарская інтэрпрэтацыя), з другога – створаны журналісцкі 

1 Анненкова И. В. Медиадискурс XXI века. Лингвофилософский аспект языка 
СМИ. М., 2011. С. 16.
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тэкст тлумачыцца аўдыторыяй (постінтэрпрэтацыя – аўдыторная). У любым 
выпадку канструюецца сэнсавае значэнне, якое выяўляе розную ступень 
рэалізацыі інтэрпрэтацыйнага патэнцыялу медыятэксту, што дэтэрмінава-
на найперш маўленчай асобай адрасанта і адрасата. Змест тэксту, які рэзка 
кантрасціруе з канцэптуальнай сістэмай рэцыпіента, можа выклікаць не-
прыняцце навязанай медыямадэлі свету ці каштоўнаснай арыентацыі. Адзін 
і той жа тэкст інтэрпрэтуецца рознымі рэспандэнтамі па-рознаму, найперш 
у залежнасці ад моўнай асобы адрасата, асаблівасцей яго канцэптуальнай 
і ідэалагічнай арганізацыі.

Як мы адзначалі, падчас працэсу інтэрпрэтацыі журналістыка прапа-
нуе масавай свядомасці гатовыя ацэнкі. Адсюль, на думку спецыялістаў, 
адкрываюцца шырокія магчымасці для дзейнасці па фарміраванні масавай 
свядомасці (грамадскай думкі) з боку СМІ  і сацыяльных суб’ектаў і нават 
маніпуляванні ёй ва ўласных інтарэсах. Інтэрпрэтацыя ў рознаарыентава-
ных выданнях дазваляе ствараць інтэрпрэтацыйныя палі, якія адлюстроўва-
юць фрагмент мадэлі свету чытачоў гэтых выданняў. Чым большы дыяпа-
зон інтэрпрэтацый, прадстаўленых у СМІ, тым большая дыферэнцыяцыя 
ў грамадскай думцы, што, відавочна, не спрыяе кансалідацыі соцыуму.

Сутнасць дзейнасці інтэрпрэтацыйнай журналістыкі – ацэнка акту-
альных фактаў і ўкараненне гэтай ацэнкі ў працэсе інтэрпрэтацыі ў ма-
савую свядомасць. Інтэрпрэтуючы рэчаіснасць, журналіст тым самым 
свядома ці несвядома павышае значнасць інтэрпрэтатываў і фарміруе 
іх каштоўнасныя характарыстыкі ў свядомасці адрасата. Інтэрпрэтацыя 
і ацэнка даюцца з пункту гледжання таго, як журналіст зразумеў сітуацыю, 
тое, што ўбачыў. Мера і ступень адказнасці сродкаў масавай інфармацыі 
за гэту дзейнасць прадвызначаюцца выбарам моўных адзінак і моўных 
сродкаў, што патрабуе ад журналіста павышанай маўленчай і культурнай 
кампетэнтнасці.

Такім чынам, мы можам канстатаваць змену журналісцкай парадыгмы. 
Першасная функцыя СМІ – інфармацыйная – сёння не зʼяўляецца дастат-
ковай. Пры такім аб’ёме інфармацыі, які атрымлівае сучасная аўдыторыя, 
нават ацэначная функцыя СМІ не дазваляе стварыць цэласнае ўяўленне 
аб свеце і падзеях, што ў ім адбываюцца. У гэтым выпадку толькі інтэр-
прэтацыйная журналістыка, якая выкарыстоўвае ўвесь арсенал інфарма-
цыйных і ацэначных прыёмаў для тлумачэння закладзенага ў медыятэксце 
сэнсу, здольна фарміраваць грамадскую думку, уплываючы на свядомасць 
і  падсвядомасць адрасата. Аднак трэба разумець, што любая інтэрпрэтацыя 
так ці інакш зʼяўляецца працэсам трансфармацыі канцэптасферы рэцыпіен-
та і/ці працэсам мадыфікацыі каштоўнасных арыенціраў. У сувязі з гэтым 
варта нагадаць, што любая дэфармацыя рэчаіснасці ў працэсе інтэрпрэта-
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цыі здольна змяняць нацыянальную лагасферу, уздзейнічаць на свядомасць 
і маральна-этычныя прынцыпы беларусаў, што, у сваю чаргу, патэнцыяльна 
можа паўплываць на рэальнае пераўтварэнне сацыяльнай рэчаіснасці.

Аргументацыя займае важнае месца ў структуры журналісцкага 
матэрыялу і дапамагае прасачыць за логікай аўтара. Аргумент – гэта лагіч-
ны довад, які аформіўся ў выніку жыццёвых назіранняў з дапамогай аналізу 
і абагульнення шэрагу тыповых фактаў. Аргументы могуць быць лагічнымі, 
прамымі ці ўскоснымі, грунтавацца на дакументальных сведчаннях або 
фактах. Яны павінны быць дакладнымі, несупярэчлівымі, дастатковымі для 
доказу тэзіса. Існуюць розныя прыёмы прад’яўлення аргументаў. У тэксце  
яны павінны быць правільна размешчаны адзін да аднаго. Сілу ўздзеяння 
аргумента павышае падача канцэпцыі ў выглядзе рытарычнага пытання.

Аргументацыя ажыццяўляецца з дапамогай разважання – асаблівай 
разнавіднасці маўленчых паводзін. Сэнсавая структура разважання пра-
дугледжвае тэзіс і яго аргументацыю. Лінгвістычная своеасаблівасць раз-
важання заключаецца ў адлюстраванні прычынна-выніковых адносін, якiя 
ўстанаўлiваюцца ў ходзе разваг, на працягу думкі паміж тэзісамі і аргумен-
тамі. У разважанні выяўляюцца істотныя бакі прадметаў і з’яў з выкарыстан-
нем адцягненай лексікі. Прычынна-выніковыя сувязі ў аналітычным тэксце 
перадаюцца з дапамогай складаных злучнікаў і злучальных слоў, перавагі 
злучальнай сувязі над бяззлучнікавай, актыўнага выкарыстання пабочных 
слоў, словазлучэнняў і сказаў, якія падкрэсліваюць логіку выкладу. Тыпа-
лагізацыю тэкстаў можна правесці на аснове выкарыстаных у іх формаў 
разважання: тлумачэння (каментарыя), пацвярджэння, абгрунтавання або 
абвяржэння.  Тлумачэнне – разнавіднасць разважання, асноўнай задачай 
якой зʼяўляецца раскрыццё рэальных прычын падзей і з’яў. Пацвярджэнне – 
гэта эмпірычны доказ, функцыя якога – устанаўленне правільнасці выказа-
нага палажэння і падмацаванне яго фактамі. Абгрунтаванне – устанаўленне 
 сапраўднай мэтазгоднасці дзеяння. У абгрунтаванні журналіст павінен даць 
адказ на пытанне: Ці сапраўды гэта трэба? Абвяржэнне – разнавіднасць 
разважання, мэтай якой зʼяўляецца ўстанаўленне памылковасці тэзіса.

У аналітычнай журналістыцы можа быць праведзены аналіз падзеі, пра-
цэсаў, сітуацыі, паняццяў (ідэй), аналіз сацыяльных патрэб, мэт і сродкаў 
дзейнасці, яе ўмоў, вынікаў, а таксама варыянтаў.

Падзея – гэта тое, што адбылося, яе можна разглядаць як зафіксаваны 
крок у жыцці грамадства. Асноўная характарыстыка падзеі – канкрэтныя 
пачатак і канец, кароткі перыяд праходжання. Журналісты пераважна раз-
глядаюць падзеі, якія адбываюцца ў грамадстве і выкліканы палітычнымі, 
эканамічнымі, культурнымі ці іншымі прычынамі, таму і называюцца сацы-
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яльнымі. Вядома, што падзеямі таксама можна назваць прыродныя з’явы, 
але для журналістыкі найбольш рэлевантныя тыя, што адлюстроўваюць 
дзейнасць чалавека і ўплываюць на грамадства.

Аналіз падзей накіраваны:
1)  на апісанне падзеі;
2)  прычынна-выніковы аналіз;
3)  ацэнку;
4)  прагноз;
5)  план дзеянняў у сувязі з развіццём падзеі.
У аналітычных тэкстах не заўсёды рэалізуюцца ўсе напрамкі аналізу – 

журналіст можа выбраць адзін з пералічаных. Акцэнт у аналізе падзей 
накіраваны на вызначэнне прычын падзеі.

Працэсам у грамадстве можна назваць паслядоўнае развіццё сацы-
яльнага стану, узаемасувязь вынікаў падзей, якія адлюстроўваюць розныя 
ступені дасягнення мэт і задач. Як і ў выпадку з падзеямі, журналістыка 
разглядае менавіта сацыяльныя працэсы. Асноўныя крытэрыі адрознення 
падзеі і працэсу – маштаб часу і наяўнасць або адсутнасць дакладных межаў 
працякання. Пачатак і канец працэсу звычайна маюць размытыя межы, ён 
можа мець некалькі перыядаў развіцця. Акрамя таго, падзея можа быць эле-
ментам працэсу: журналісты пачынаюць аналіз, калі працэс заяўляе пра сябе 
якой-небудзь падзеяй. Напрамкі аналізу падзей і працэсаў супадаюць, тым 
не менш значная роля належыць прычынна-выніковаму аналізу і прагна-
заванню. Журналіст засяроджвае сваю ўвагу на сувязі падзей. Аналітык 
павінен зафіксаваць кожнае дзеянне. Далей, на аснове даследаваных зака-
намернасцей, журналіст можа спрагназаваць, якая падзея стане наступнай 
у цэлым працэсе.

Сітуацыя – гэта пэўны ўстойлівы стан адносін у калектыве, сацы-
яльнай групе, паміж краінамі і г. д. У аснове сітуацый – падзеі і працэсы. 
Аналіз  сітуацыі дапамагае зразумець, што ляжыць у яе аснове, што яна 
сабой уяўляе, якія задачы ставіць перад грамадствам. Сітуацыя ўзнікае 
з  узаемадзеяння суб’ектаў – грамадства, сацыяльных груп, асоб. У кож-
нага суб’екта ёсць уласныя інтарэсы, якія і прымушаюць яго ўступіць ва 
 ўзаемадзеянне з іншым суб’ектам.

Інтарэсы могуць быць грамадскімі, калектыўнымі і асабістымі. Аса-
бістыя інтарэсы, у адрозненне ад грамадскіх і калектыўных, не могуць 
быць замацаванымі ў якіх-небудзь дакументах, таму іх не заўсёды можна 
вызначыць. Разыходжанне інтарэсаў (супярэчнасць) выклікае канфлікт-
ную (праблемную) сітуацыю, што зʼяўляецца сігналам для аналітыка. 



102

 Канфлікт – гэта спосаб абвастрэння супярэчнасці. Убачыць супярэчнасць 
і ўглыбіцца ў яе сутнасць – важная задача журналіста.

Існуюць два асноўныя тыпы супярэчнасцей:
1)  супярэчнасць інтарэсаў па вертыкалі –

•  паміж грамадскімі і карпаратыўнымі інтарэсамі;
•  грамадскімі і ўласнымі інтарэсамі;
•  калектыўнымі і ўласнымі інтарэсамі;

2)  супярэчнасць інтарэсаў па гарызанталі –
•  паміж інтарэсамі асобных грамадстваў;
•  рознымі інтарэсамі аднаго грамадства;
•  інтарэсамі розных калектываў;
•  рознымі інтарэсамі аднаго калектыву;
•  інтарэсамі розных асоб;
•  інтарэсамі адной асобы.

Журналісту-аналітыку, які даследуе праблемную сітуацыю, важна 
 разабрацца ў сутнасці і знайсці спосабы выхаду з канфлікту. Найлепш асвят-
ленне канфліктнай сітуацыі адбываецца ў жанры карэспандэнцыі.

Галоўная прычына з’яўлення ідэі як прадмета аналітычнага тэксту – 
жаданне журналіста высветліць ступень праўдзівасці таго ці іншага па-
няцця. Крытэрыем вызначэння праўдзівасці ці памылковасці меркавання 
можа быць супадзенне істотных прыкмет з прыкметамі таго, што вызнача-
ецца ў з’яве: «таталітарны дэмакрат» – прыкметы не супадаюць, таму 
сцвярджэнне не адпавядае рэчаіснасці.

6.2. Аналіз у журналістыцы:  палітычны, 
 эканамічны, спартыўны, экалагічны, 
 мастацтвазнаўчы, ваенны, маральны, 
гістарычны, сацыялагічны

Аналітычныя матэрыялы могуць публікавацца як у грамадска-палітыч-
ных, так і ў вузкаспецыялізаваных, профільных, карпаратыўных, тэматыч-
ных выданнях. Найбольш папулярнымі сярод чытачоў тэматычнымі відамі 
аналізу з’яўляюцца палітычны, эканамічны і спартыўны. Таксама можна 
вылучыць наступныя віды: экалагічны, ваенны, юрыдычны, маральны, 
гістарычны, мастацтвазнаўчы, псіхааналіз, сацыялагічны, статыстычны 
аналіз. Разгледзім некаторыя з іх. 

Палітычны аналіз спалучае ў сабе два асноўныя кірункі – тэарэтычны 
і прыкладны. Тэарэтычны тлумачыць фундаментальныя праблемы, змяшчае 
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сукупнасць розных методык, з дапамогай якіх даследуюцца канкрэтныя 
палітычныя падзеі. Прыкладны (уласцівы журналістыцы) аналізуе акту-
альныя з’явы, характэрныя для сучаснага грамадства, прагназуе магчымы 
ход развіцця палітычнай сітуацыі.

Суб’екты палітычнага аналізу:
•  палітычныя эксперты;
•  аналітычныя падраздзяленні ўладных структур;
•  навуковыя, даследчыя ці камерцыйныя аналітычныя цэнтры;
•  СМІ, якія аналізуюць бягучую палітычную рэчаіснасць.
Задачы палітычнага аналізу:
•  раскрыццё глыбінных аспектаў палітычнай інфармацыі, аналіз палі-

тычных з’яў даступнай для аўдыторыі мовай;
•  фармуляванне патрабаванняў да палітыкаў і палітычных сіл;
•  указанне на абгрунтаваныя практычныя рашэнні, якія могуць  змяніць 

сітуацыю ў лепшы бок;
•  вызначэнне наступстваў будучых змен з улікам меркавання розных 

сацыяльных груп.
Падчас палітычнага аналізу выкарыстоўваюцца пэўныя стылістыч-

ныя сродкі: 
•  інфармацыйныя;
•  ацэначныя;
•  пабуджальныя.
Збор інфармацыі ў журналістыцы правамерна прадставіць метадам 

рашэння задач палітычнага аналізу: адказы на набор пытанняў (Якая падзея 
адбылася? Які яе вынік? Як, дзе і чаму так склалася?) складаюць у чытачоў 
уяўленне пра палітычную сітуацыю. Другая група – ацэначныя маўленчыя 
сродкі – спрыяюць ацэнцы рэчаіснасці і светапоглядных пазіцый, адлю-
страваных у тэксце. Рэчаіснасць можа разглядацца як у дынаміцы, так і 
ў статыцы, таму такая ацэнка разнапланавая: выкарыстоўваюцца не толькі 
агульныя, але і прыватныя (інтэлектуальныя, эмацыйныя, маральна-этыч-
ныя, нарматыўныя, утылітарныя) ацэнкі. Мэта другога кроку  палітычнага 
аналізу – выпрацоўка ацэнкі і вызначэнне мэт грамадскага развіцця. Трэцяя 
група сродкаў – пабуджальныя – дыферэнцуецца ў залежнасці ад таго, да якіх 
дзеянняў падахвочваецца адрасат, якую ацэнку ў яго неабходна  выклікаць: 
магчыма, стымуляваць практычную актыўнасць, выбар або скарэктаваць 
дзеянні суб’ектаў палітычнага аналізу. Мэта трэцяга кроку – пабуджэнне да 
сацыяльных пераўтварэнняў. Такая схема адлюстроўвае этапы палітычнага 
аналізу, спецыфіка якога вызначаецца ў журналістыцы двума момантамі: 
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аператыўнасцю і скіраванасцю на выяўленне магчымасцей узнікнення кан-
фліктных сітуацый.

У якасці прыкладу разгледзім матэрыял «Европейская интеграция: надо 
подумать» (Рэспубліка. 2019. 21 чэрвеня) палітолага У. Шымава:

ЕС перенес начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македо-
нии на осень. Ранее 13 стран инициировали обращение в Совет Европы с призы-
вом к скорейшему началу переговоров о присоединении этих балканских госу-
дарств. Среди инициаторов обращения были в основном страны «новой» Европы, 
 присоединившиеся к союзу в 2004 году. Соответственно, заблокировано это реше-
ние было «старыми» членами ЕС. Таким образом, вопрос о вступлении Албании 
и Северной Македонии в очередной раз зафиксировал внутренний раскол ЕС.

Балканские государства давно рассматриваются в качестве наиболее веро-
ятных кандидатов на присоединение к ЕС. Интеграция этих стран, скорее всего, 
завершит процесс геополитического расширения ЕС – во всяком случае, в обозри-
мой перспективе. Собственно говоря, уже те трудности, с которыми сталкивается 
процесс интеграции этих небольших государств, наглядно иллюстрирует то, что 
лимит расширения ЕС исчерпан.

<…>

Конфликт между европейской бюрократией и национальными правительства-
ми, назревавший и в «старом» ЕС, с присоединением к нему новых участников 
только усилился. «Новая» Европа превратилась в бездонную прорву для евро-
пейского бюджета, основными донорами которого выступают богатые западно-
европейские государства. Однако щедрые, на первый взгляд, субсидии оказались 
не в состоянии решить проблему социально-экономического дисбаланса между 
«старыми» и «новыми» членами. Рост недовольства растущим финансово-эконо-
мическим бременем в «старых» странах ЕС и разочарование европейской реаль-
ностью вследствие завышенных ожиданий у «новичков» спровоцировали всплеск 
евроскептицизма, который дополнительно расшатывает и без того неустойчивую 
европейскую конструкцию.

Кульминацией этих центробежных тенденций стал Brexit, в результате кото-
рого ЕС может лишиться одного из главных своих бюджетных доноров. На этом 
фоне расширение за счет еще двух заведомо дотируемых государств выглядит, 
прямо скажем, несвоевременным. Возможно, нынешняя проволочка с началом 
переговоров как раз и обусловлена расчетом на то, что к осени ситуация с тем, 
выходит Великобритания из ЕС или все-таки нет, прояснится окончательно, исходя 
из чего можно будет строить и стратегию по интеграции Балкан.

<…>

Расширяясь на Балканы, ЕС будет вынужден все более вовлекаться не только 
в социально-экономические, но и в многочисленные межэтнические противоречия 
этого региона. Оптимисты считают, что европейская интеграция должна способ-
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ствовать успокоению и замирению этих конфликтов. Однако как бы не вышло, 
чтобы Балканы в очередной раз не стали пороховой бочкой Европы. Тем более 
своей непродуманной политикой (например, односторонним признанием Косово) 
ЕС этому основательно поспособствовал. 

Матэрыял заснаваны на пэўным факце, аўтар будуе прычынна-выніко-
выя сувязі. У. Шымаў прыводзіць уласныя ацэнкі, якія выразна паказва-
юць, як сам аўтар ставіцца да сітуацыі (Новая Европа – бездонная про-
рва, неустойчивая европейская конструкция). Палітолаг выкарыстоўвае 
інстытуцыянальны падыход да аналізу: Еўрапейскі саюз разглядаецца як 
адасобленая палітычная адзінка са сваімі асаблівасцямі развіцця. Канфлікт 
успрымаецца як супрацьстаянне дзвюх унутрыеўрапейскіх сіл – «новай» 
і «старой» Еўропы. Інстытуцыянальны падыход пераклікаецца з біхевія-
рысцкім падыходам, паколькі даследуецца ўнутраная логіка развіцця Еўра-
пейскага саюза. Выкарыстоўваецца метад сінектыкі – злучэння элемен-
таў – калі аўтар прапаноўвае некалькі версій канфлікту, а затым ацэньвае 
і сінтэзуе іх.

Эканамічны аналіз – сістэма спецыяльных ведаў, накіраваных на 
даследаванне эканамічных працэсаў, навуковае абгрунтаванне і ацэнку 
бізнес-планаў, выяўленне тэндэнцый і прапорцый гаспадарчага развіцця 
і ўнутрыгаспадарчых рэзерваў, абагульненне перадавога вопыту і прыняц-
це аптымальных рашэнняў. Безумоўна, журналістыка не замяняе навуку, 
аднак робіць сур’ёзны ўклад у распаўсюджванне эканамічнай інфармацыі 
ў грамадстве, а таксама прыводзіць для эканамістаў і чытачоў аналіз з утры-
маннем фактаў, гіпотэз, ацэнак.

Вылучаюцца наступныя тыпы эканамічнага аналізу ў журналістыцы:
•  агульнаэканамічны аналіз – разгляд розных аспектаў функцыянаван-

ня эканомікі ў цэлым і яе асобных сфер: гаспадарчай дзейнасці канкрэтных 
краін і рэгіёнаў, галін эканомікі або відаў бізнесу, эканамічнага крызісу;

•  фінансавы аналіз – вызначэнне крыніцы паступлення грашовых 
сродкаў і шляхоў іх выдаткавання. Праводзіцца на аснове супастаўлення 
фінансавых справаздач, іх адпаведнасці заканадаўству, вынікаў праверак 
кантралюючых органаў. Часта звязаны з шэрагам цяжкасцей у сувязі з не-
дахопам дакладнай фінансавай інфармацыі;

•  вытворча-тэхнічны аналіз узнікае ва ўмовах, якія патрабуюць 
удасканалення якасці і колькасці вырабленай прадукцыі. Часта гэта немаг-
чыма без тэхнічнага пераўзбраення вытворчасці, набыцця таго ці іншага 
новага абсталявання, машын, інструментаў і г. д. Аналізуюцца асаблівасці 
вытворчасці, яе мэтазгоднасць;

•  камерцыйны (перш за ўсё маркетынгавы) аналіз – комплекснае вы-
вучэнне ўнутраных і знешніх умоў дзейнасці прадпрыемства, паляпшэння 
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якасці тавару і яго асартыменту. Аналіз пакупнікоў, канкурэнтаў, выпра-
цоўка цанавой палітыкі.

Разгледзім матэрыял прафесара кафедры аналітычнай эканомікі і эка-
наметрыкі эканамічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэ-
та М. Кавалёва «Денег хватает, мало идей» (Белорусы и рынок. 2018. 
21  лістапада):

На неделе министр экономики Дмитрий Крутой поспорил с представителем 
Всемирного банка в Беларуси Алексом Кремером, утверждавшим, что наша страна 
находится в состоянии «финансовой рецессии». Позволю себе также не согласиться 
с господином Кремером.

<…>

Проблемы экономики – это не проблемы белорусской банковской системы. 
Если взглянуть на наших соседей, то по сравнению со многими из них дела бело-
русов обстоят не так уж плохо.

Всемирный банк верно подметил, что многие кредиты не возвращаются. 
Да, это действительно так, однако я не драматизировал бы вопрос проблемных 
кредитов в наших банках. Они постепенно накапливают резервы и уменьшают 
проблемную задолженность. К тому же такая проблема есть только у четырех-пяти 
банков, но ведь есть и множество других, которых она не касается. Иными словами, 
доля невозвращенных кредитов значительна, но не чрезмерна.

У нас не финансовая рецессия. Скорее, в Беларуси не хватает желающих 
брать кредиты. Несмотря на Всемирные недели предпринимательства, конкурсы 
стартапов, кредиты Банка развития, предоставляемые на выгодных условиях, 
 бизнесмены не выбирают кредитные линии. Наша главная проблема – недостаточ-
ная активность населения в части создания малых предприятий. Не хватает идей, 
и, если честно, на всех оказывают давление китайские товары. Никто не может 
 придумать то, что могло бы конкурировать с продукцией из КНР.

Есть и другая сторона проблемы. Уровень инфляции невелик, а ставка рефинан-
сирования еще довольно высока, поэтому обычные кредиты не такие уж  дешевые. 
Правда, для активных предпринимателей из числа представителей  малого бизнеса 
есть и льготные кредиты Банка развития, и льготные кредиты ЕБРР,  выдаваемые 
через белорусские банки-партнеры. Поэтому большой проблемы в том, чтобы 
взять кредит в Беларуси, нет.

<…>

Помимо недостаточной инициативности представителей бизнеса, не хватает 
и его инновационности. Если кафе и рестораны открываются на каждом углу, то 
придумать новый Apple пока не удается. Я всегда говорю, что в бизнес надо идти, 
если ты придумаешь, что можно продать китайцам. К сожалению, людей, которые 
могли бы это сделать, у нас мало.
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Есть нации, предрасположенные к бизнесу. На мой взгляд, белорусы к таковым 
не относятся: надо признать, что мы не слишком преуспеваем в этом деле. К нам 
приезжают иностранцы, те же китайцы, и успешно занимаются бизнесом. Их 
вполне устраивают и условия в нашей стране, и многое другое, а нам постоянно 
хочется еще чего-нибудь, чтобы дело пошло.

На Всемирной неделе предпринимательства упоминали о том, что инфра-
структура поддержки предпринимательства устарела, но я бы не преувеличивал 
значимость всяких государственных программ: они не так уж сильно помогают. 
Бизнесу не нужно мешать, и сейчас предпринимается много усилий, чтобы все-таки 
ослабить давление, которое раньше было чрезмерным. По сравнению со многими 
странами в Беларуси вполне приличные условия для бизнеса. Об этом свидетель-
ствует, например, 37-е место в рейтинге Doing Business Всемирного банка.

Публікацыя ўяўляе сабой агульнаэканамічны аналіз: аўтар, эксперт 
у галіне эканомікі і фінансаў, даследуе заканамернасці развіцця беларускай 
эканомікі і ўступае ў завочную палеміку з прадстаўніком Сусветнага банка. 
М. Кавалёў аргументуе сваю пазіцыю па кожным пытанні, аднак у апошнім 
абзацы аўтар прыводзіць уласны пункт гледжання (Есть нации, предрас-
положенные к бизнесу. На мой взгляд, белорусы к таковым не относятся) 
і недастаткова раскрывае яго. Такім чынам, гэта частка зʼяўляецца хутчэй 
эмацыйнай, чым рацыянальнай і аргументаванай. Тым не менш пазіцыя, што 
ў Беларусі створаны ўсе ўмовы для бізнесу, пацвярджаецца прыведзенай 
інфармацыяй аб месцы Беларусі ў рэйтынгу Сусветнага банка.

Прыкмета спартыўнага аналізу – аргументаванае разважанне на тэму 
спартыўнай дзейнасці, спаборніцтваў, трэніровак, іх методыкі, спосабаў 
павышэння прафесійнага ўзроўню спартсменаў. Агульная задача – даць 
аўдыторыі дакладнае ўяўленне аб тым, што адбываецца ў спорце.

Напрамкі спартыўнага аналізу:
•  даследаванне праблем прафесійнай і псіхафізічнай падрыхтоўкі 

спартсменаў;
•  разгляд дзейнасці асобных спартыўных каманд: як у ходзе трэніро-

вак, так і ў ходзе спаборніцтваў;
•  аналіз тэндэнцый і стратэгій развіцця спорту ў цэлым, а таксама яго 

асобных сфер.
Прааналізуем урывак матэрыялу С. Канашыца «Мяч в ножнах» (СБ. 

Беларусь сегодня. 2019. 12 ліпеня):

Для начала – общие впечатления. Они совсем неоднозначные. Перво-наперво, 
конечно, хотелось бы чем-нибудь запустить в судью, который, надо полагать, напи-
сал свод собственных футбольных правил и руководствовался в игре исключитель-
но им. Некоторые его решения шли в явный разрез с логикой и здравым смыслом, 
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а за что в конце матча человек со свистком (арбитром его даже не  поворачивается 
язык назвать) удалил Станислава Драгуна – это вообще ребус, задачка почище 
бинома Ньютона, без ста граммов не разберешься. С таким же основанием можно 
давать пожизненное заключение любому человеку, который в транспорте или на 
улице случайно наступил на ногу соседу. Фол Драгуна был именно из этого раз-
ряда: не было там ни крамолы, ни злого умысла! Там даже нарушения правил не 
было, не то что красной карточки! А теперь БАТЭ в гостях предстоит сражаться 
без своего главного и основного бойца, на котором в игре завязано если не все, 
то очень многое.

Но это все, впрочем, лирика, как говорится, нечего на зеркало пенять, коли 
сам забыл побриться. Играл-то БАТЭ (признаем очевидное) не лучшим образом. 
Особенно в первом тайме, когда действия команды и игрой-то назвать сложно – это 
была миролюбивая демонстрация с шариками и транспарантами вместо боевого 
военного марша. Оружием бряцать борисовчане то ли не могли, то ли не хотели 
и позволяли сопернику буквально все, глядя на него глазами доброй болонки, 
а не злого волкодава. Трудно сказать, швырял ли в перерыве графины в стену 
Алексей Бага или он просто рассказал своим подопечным байку про павианов, 
но после  перерыва БАТЭ выглядел гораздо более мотивированным и собранным. 
 Зашевелился и попытался доминировать. Получалось, впрочем, далеко не всег-
да. В целом игра борисовчан напомнила известный анекдот. Когда американцы 
 выкрали у русских секретные чертежи нового истребителя, но, собирая его, у них 
все время получался трактор. Пока не обратили внимание на приписку малень-
ким шрифтом в углу плана: до готовности довести напильником. Так вот – рабо-
ты  напильником тренерскому штабу БАТЭ предстоит еще очень и очень много, 
 команда пока явно недокрученная.

За что еще зацепился взгляд – уровень легионеров. Неписаный закон – ино-
странец должен быть на голову сильнее местных игроков. Его роль – определяю-
щая. Он не один из многих, он – лидер, на которого делается ставка, который может 
решить исход игры в одиночку, спасти и выручить. Грубо говоря, легионеры долж-
ны тащить команду. Есть ли такие в БАТЭ? Ответ, думается, очевиден. Ни  Дубаич, 
ни Филипович, ни Мукам, ни Симович, ни Милич, Йонассен или  Виллюмссон 
к таковым никак не относятся. По уровню игры они ничем не отличаются от 
доморощенных футболистов, а некоторым в классе и откровенно проигрывают. 
А теперь ответьте сами себе на вопрос: если бы у Стасевича и Драгуна (именно эти 
парни вновь соорудили на двоих шикарный гол!) была в помощниках еще парочка 
таких же классных ребят (а желательно, конечно, еще и выше мастерством!), то 
сверкала бы игра БАТЭ другими красками? Вопрос риторический.

Аўтар аналізуе матч БАТЭ – «Пяст», разглядае дзеянні суддзі, гульню 
беларускай каманды. Адзначым, што сумяшчаюцца разважанні і эмоцыі 
аўтара: нягледзячы на актыўную, часам залішнюю, крытыку арбітра, жур-
наліст прызнае дрэнную гульню БАТЭ і няўдалую трансферную палітыку 
клуба. Нярэдка чытачы цікавяцца футболам, але не разбіраюцца ва ўсіх 
тэарэтычных паняццях, таму недахопам зʼяўляецца кароткі агляд тактыч-
ных аспектаў гульні дзвюх каманд, якія паўплывалі на вынік. Журналіст 
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(сам ці пры дапамозе экспертаў) можа зразумелымі словамі растлумачыць 
для аўдыторыі такія дэталі.

Экалагічны аналіз – даследаванне стану асяроддзя пражывання чала-
века, праблем прыродаахоўнай тэматыкі, аховы рэдкіх відаў жывёл і раслін, 
ліквідацыі наступстваў прамысловага, хімічнага, радыеактыўнага забрудж-
вання навакольнага асяроддзя, барацьбы з пагрозай глабальнага пацяплення.

Напрамкі экалагічнага аналізу:
•  устанаўленне адпаведнасці або неадпаведнасці стану навакольнага 

асяроддзя інтарэсам людзей, грамадства;
•  вызначэнне фактараў, якія спараджаюць неспрыяльныя сітуацыі, 

магчымасць іх паляпшэння.
Мэты экалагічнага аналізу:
•  падахвочванне дзяржавы і грамадскіх структур да вырашэння экала-

гічных праблем;
•  пошукі шляхоў каардынацыі дзеянняў экалагічных сіл і ўлад;
•  фарміраванне і ўмацаванне органаў кантролю за станам навакольнага 

асяроддзя;
•  стварэнне ўмоў, у якіх выгадна займацца рашэннем экалагічных 

 праблем;
•  прыцягненне ўвагі да перспектыўных экатэхналогій;
•  рашэнне экалагічных праблем (у тым ліку звязаных з пытаннем атам-

най энергетыкі).
Мастацтвазнаўчы аналіз займаецца пытаннямі мастацкай творчасці, 

закліканы пазнаёміць чытача з новымі творамі, ацаніць іх, даць характа-
рыстыку працэсам, што адбываюцца ў мастацтве. Гэту задачу вырашае 
мастацкая крытыка.

Задачы мастацтвазнаўчага аналізу:
•  эстэтычная ацэнка твораў з пункту гледжання агульнапрынятых 

 канонаў;
•  ацэнка навізны і арыгінальнасці;
•  ацэнка глыбіні твора, праўдзівасці адлюстравання жыцця.
Ваенны аналіз – выяўленне, ацэнка, прагназаванне стратэгічных або 

тактычных пераваг, недахопаў узброеных сіл дзяржавы, якія ўзнікаюць 
у той ці іншай сітуацыі, звязанай з неабходнасцю вырашэння розных ва-
енных задач. Мэта такога аналізу – даследаванне магчымага тэатра ваен-
ных дзеянняў, структуры ўзбраення арміі верагоднага праціўніка, узроўню 
 падрыхтоўкі афіцэрскіх кадраў, салдат, сяржантаў і г. д.

Віды ваеннага аналізу:
•  рэальны – стаўленне да сучасных праблем ваеннага супрацьстаяння;
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•  прагнастычны – стаўленне да верагодных сітуацый будучага;
•  гістарычны – аналіз ваенных супрацьстаянняў, баявых дзеянняў і рэ-

траспекцый.
Маральны аналіз спрыяе фарміраванню пэўных нормаў маралі ў гра-

мадстве. Яго мэта – адлюстраванне стану маралі ў грамадстве, што актуаль-
на ў перыяд «масавай прапаганды агрэсіўнага індывідуалізму»1. Галоўнымі 
напрамкамі тут выступаюць аналіз сістэмы каштоўнасцей і маральная 
ацэнка актуальных з’яў (дзеянняў).

Гістарычны аналіз у шырокім сэнсе – гэта пазнанне гістарычных з’яў. 
Цікавасць да такога роду аналізу праяўляецца ў спецыялізаваных навуко-
ва-папулярных гістарычных часопісах («Дилетант», «Наша гісторыя»). 
Гістарычны аналіз дапамагае ўбачыць сутнасць з’яў як мінулага, так і су-
часнасці. Галоўная задача – растлумачыць гістарычны феномен.

Сацыялагічны аналіз – даследаванне адлюстравання значных пра-
блем, працэсаў, сітуацый у грамадскай думцы, што дапамагае пастаноўцы 
«сацыяльнага дыягназу», прагназаванню сацыяльных тэхналогій і праграм, 
кантролю рэалізацыі прынятых рашэнняў. Сацыялагічны аналіз, як правіла, 
утрымлівае ў сабе вынікі навуковых сацыялагічных даследаванняў і камен-
тарый журналіста да іх. Значна радзей у СМІ з’яўляюцца публікацыі на 
аснове вышукаў, здзейсненых самім журналістам, таму што іх правядзенне 
патрабуе вялікіх матэрыяльна-тэхнічных і фінансавых сродкаў. Традыцый-
ныя метады сацыялагічнага аналізу – апытанне, інтэрв’ю, анкетаванне.

У некаторых выпадках розныя віды аналізу могуць спалучацца ў адным 
тэксце: напрыклад, у матэрыяле «На футболках “Днепра” появился логотип 
Volkswagen. Как так получилось?» (Белорусы и рынок. 2018. 24 красавіка) 
сумяшчаюцца эканамічныя (нямецкі аўтамабільны канцэрн стаў спонсарам 
магілёўскага футбольнага клуба; якія дывідэнды атрымае каманда) і спар-
тыўныя (вынікі і дасягненні «Дняпра») аспекты.

6.3. Тэхналогія працы ў газетна-часопісных 
 праблемна-аналітычных жанрах

Даследчыкі па-рознаму ўяўляюць тыпалогію аналітычных жанраў. 
Напрыклад, прафесар А. Цяртычны вылучыў 24 жанры аналітычнай 
журналістыкі, сярод якіх знаходзім споведзь, эпісталу і рэкамендацыю 
(параду). Мяркуем, адназначна можна казаць пра наступныя асноўныя 
аналітычныя жанры:

1  Тумилович Н. В. Основы творческого мастерства : учеб.-метод. комплекс. Минск, 
2014. С. 88.
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•  каментарый;
•  карэспандэнцыя;
•  аналітычнае інтэрв’ю;
•  артыкул;
•  агляд;
•  журналісцкае расследаванне; 
•  агляд СМІ; 
•  рэцэнзія.
Каментарый – гэта аналітычны жанр журналістыкі, у якім аўтар вы-

казвае стаўленне да актуальных падзей, фармулюе звязаныя з імі задачы 
і праблемы ў выглядзе сціслага аналізу недахопаў і дасягненняў, выяўляе 
іх ацэнку, прагноз развіцця. Ад іншых жанраў аналітычнай журналістыкі 
каментарый адрозніваецца тым, што ў ім разглядаецца ўжо вядомая чытачу 
з’ява. Пры гэтым з’ява можа адбыцца і ў будучыні – у такім выпадку ка-
ментатары рыхтуюць грамадства да яе непазбежнасці. Увага акцэнтуецца 
на прадмеце адлюстравання – факце або ланцужку фактаў. Пры напісанні 
каментарыя журналіст ставіць перад сабой наступныя пытанні: Што ад-
былося? Як адбылося? Пры якіх абставінах? Чаму? Каму выгадна? Якая 
сітуацыя суправаджала з’яву? Што рабіць? Як лепш? Якія ёсць супярэч-
насці? Каментарыю можа быць уласціва розная стылістычная афарбоўка, 
напрыклад сатырычная і гумарыстычная. Матэрыял у гэтым жанры павінен 
мець аб’ектыўны характар і не з’яўляцца спосабам перадачы асабістага 
меркавання журналіста і выражэння ўласных эмоцый. Тэма каментарыя 
можа быць як фармальнай, так і нефармальнай.

Поспех каментарыя заключаецца ў тым, наколькі правільна ён пабуда-
ваны: чытачу трэба даць магчымасць без асаблівых намаганняў зразумець, 
пра што ідзе гаворка. У аснове, як ужо было сказана, ляжыць факт, які не-
абходна пракаментаваць. Адсутнасць зыходнага факта ці яго невядомасць 
у аўдыторыі прыводзіць да адсутнасці цікавасці ў чытачоў да разваг жур-
наліста. Каментарый уяўляе сабой структуру доказнага разважання з наго-
ды канкрэтнага пытання. Часцей за ўсё разглядаемы факт звязаны з больш 
шырокімі працэсамі, сітуацыямі, з’явамі і задачамі.  Нярэдка ў каментаванні 
ўзнікае памылка, калі пастаноўка пытанняў не праяўлена ў тэксце і чытач 
не зразумеў, якая праблема разглядаецца. 

Журналіст можа ажыццяўляць дэталізацыю асноўных каментуемых 
падзей, якія маюць значнасць для пошуку адказаў на пытанні матэрыялу. 
Паколькі аналітык зʼяўляецца свайго роду медыятарам паміж падзеяй 
і  аўдыторыяй, праводзіцца інтэрпрэтацыя дакументаў, доказаў апанен-
таў і г. д. Журналіст аргументавана прадстаўляе аўдыторыі тэзісы, якія 
адлюстроўваюць стаўленне аўтара да разглядаемага пытання. Каментарый 
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павінен завяршацца яснай і па магчымасці кароткай высновай. Яна павінна 
выцякаць з логікі разважанняў аўтара, а таксама змяшчаць схаваныя або 
відавочныя рэкамендацыі для далейшых дзеянняў.

Карэспандэнцыя – гэта жанр, у якім дэталізавана адлюстроўваюцца 
статычныя, але пры гэтым сацыяльна значныя працэсы і падзеі. У цэнтры 
матэрыялу знаходзіцца канкрэтная сацыяльная сітуацыя, аўтар праводзіць яе 
аналіз; тэксты гэтага жанру будуюцца на аснове тлумачэння. Журналіст дае 
станоўчыя ацэнкі дзеянням адных удзельнікаў падзей, адмоўныя –  іншых. 
З пункту гледжання стылістыкі ацэнцы ўчынкаў спрыяе выкарыстанне 
 назоўнікаў і дзеясловаў, якія эмацыйна характарызуюць дзеянні: вандалізм, 
марадзёрства; расстралялі, бясчынствавалі, згвалцілі.

Маўленчыя канструкцыі, якія выкарыстоўваюцца ў карэспандэнцыі, 
 характарызуюцца напружанасцю аповеду, паступовым ацэньваннем учынкаў 
людзей. Асабліва падкрэсліваецца лагічнасць пры перадачы  паслядоўнасці 
дзеянняў. Для карэспандэнцыі, якая расказвае пра канфлікт, характэрна 
выкарыстанне моўных сродкаў, якія дэманструюць супярэчнасці паміж 
 людзьмі. Распазнаць іх дапамагаюць канструкцыі адмаўлення, супастаўлен-
ня і супрацьпастаўлення.

Прадметам у карэспандэнцыі, як і ў каментарыі, зʼяўляецца адзін значны 
факт, астатнія дэталі, прыклады, меркаванні служаць дапаможным матэры-
ялам. Аднак калі ў каментарыі цэнтральнае месца займае ўжо вядомая 
падзея, то аналітычная карэспандэнцыя распавядае пра тое, што яшчэ не-
вядома аўдыторыі. Асноўная мэта карэспандэнцыі – выкласці сутнасць 
падзеі, вызначыць тэндэнцыі, прычым аналіз ідзе ад прыватнага да агуль-
нага (у адрозненне ад артыкула, дзе аналіз часцей за ўсё ажыццяўляецца 
ад агульнага да прыватнага). Поспех матэрыялу ў жанры карэспандэнцыі 
грунтуецца на пераканальнасці высноў, прастаце і зразумеласці аргументаў. 
Журналісту неабавязкова знаходзіцца на месцы здарэння (як у рэпартажы), 
ён можа абысціся толькі кароткім пераказам таго, што адбывалася: для гэ-
тага можна даследаваць дакументы, паразмаўляць са сведкамі. Калі такая 
рэканструкцыя атрымліваецца ўдала, то ў чытачоў ствараецца ўражанне, 
што аўтар быў сведкам падзеі. Апісанне падзеі суправаджаецца аўтарскім 
разважаннем, а інтэрпрэтацыя здарэння можа выражацца ў меркаванні 
ўдзельнікаў і сведак падзеі.

У адрозненне ад інфармацыйнага аналітычнае інтэрв’ю не толькі паве-
дамляе пра падзеі, працэсы, сітуацыі і з’явы, але і прапаноўвае іх прадметны 
аналіз, даследаванне, выяўленне сутнасці. Пытанні, што задае журналіст, 
з’яўляюцца напрамкам для аналізу, які звычайна праводзіць сам рэспандэнт. 
Увага ў інтэрв’ю, як правіла, засяроджваецца на адной тэме, аднак вялікае 
інтэрв’ю можа быць падзелена на некалькі сэнсавых частак, кожная з якіх 



113

звязана з канкрэтным кірункам аналізу. Усё залежыць ад таго, што ўяўляецца 
найбольш мэтазгодным і журналісту, і рэспандэнту.

Суразмовец журналіста зацікаўлены ў падрабязным асвятленні ў матэры-
яле сваіх поглядаў, мэтавых установак, у сувязі з чым імкнецца прад’явіць 
іх чытачам максімальна разгорнута, аб’ектыўна, лагічна, аргументавана. 
Поспех інтэрв’ю забяспечваецца не толькі тэматыкай пытанняў, але і іх не-
трывіяльнасцю, што даказаў блогер і журналіст Ю. Дудзь – дзякуючы сваім 
вострым і адкрытым пытанням, нехарактэрным для стылістыкі інтэрв’ю 
постсавецкага перыяду, ён хутка заваяваў аўдыторыю ў некалькі мільёнаў 
падпісчыкаў (у маі 2020 г. – 7,4 млн). Яго інтэрв’ю маюць як партрэтнае, 
так і аналітычнае адценне: пытанні Дудзя закранаюць палітыку, эканоміку, 
культуру, сацыяльную сітуацыю, саму журналістыку, інтэрнэт і інш. Часам 
ён задае некарэктныя пытанні, што не адпавядае асноўнаму прынцыпу 
якаснага інтэрв’ю, згодна з якім аўтару неабходна быць упэўненым, што 
яго правільна зразумеюць і суразмовец не ўбачыць у пытаннях спроб па-
крыўдзіць ці абразіць яго.

Нярэдка аналітычныя інтэрв’ю пераходзяць у размову і нават палеміку, 
калі журналіст і госць разам абмяркоўваюць праблему, спрабуюць выявіць 
прычыны яе з’яўлення, спрагназаваць шляхі вырашэння. У такіх выпадках 
і інтэрв’юер, і яго суразмовец становяцца суаналітыкамі. Пераход у іншыя 
формы характэрны для С. Мінаева, Д. Гардона, Ю. Дудзя, К. Сабчак і інш.

Не варта забываць пра загаловак, паколькі менавіта ён у першую чаргу 
прыцягвае ўвагу аўдыторыі: у хэдлайн аўтар павінен укласці інтрыгу, якая 
адкрыецца падчас чытання або прагляду інтэрв’ю.

Артыкул – адзін з найбольш працаёмкіх жанраў у аналітычнай жур-
налістыцы. У ім прадстаўляецца разгорнутая і аргументаваная канцэпцыя 
аўтара з нагоды актуальнай сацыяльнай праблемы. У гэтым жанры жур-
наліст павінен валодаць уменнем падаваць інфармацыю так, каб растлу-
мачыць не толькі грамадскую, але і асабістую значнасць працэсаў, што 
адбываюцца. Аўтар ініцыюе далейшыя разважанні, звязаныя з прадметам 
артыкула, – звычайна ў гэтай ролі выступае нейкая значная з’ява або група 
падзей, працэсаў, сацыяльных сітуацый. Якасны артыкул надае імпульс для 
далейшага прыняцця рашэнняў, выпрацоўкі ідэй. Факты ў гэтым жанры 
адыгрываюць толькі ілюстрацыйную ролю ў адносінах да сцвярджэння, 
на першым месцы – выразнасць пазіцый аўтара і глыбокая прапрацоўка 
яго канцэпцыі.

Кампазіцыя артыкула пераважна вызначаецца тым, будзе аўтар будаваць 
свае разважанні ад агульнага да прыватнага ці ад прыватнага да агульнага. 
Тым не менш можна вылучыць наступныя асноўныя структурныя часткі 
матэрыялу ў жанры артыкула:



114

1)  разгортванне інфармацыйнай нагоды;
2)  статыстыка;
3)  рашэнне ад экспертаў;
4)  глабальнае рашэнне ад журналіста;
5)  выснова.
У артыкуле на першы план выходзіць лінгвістычная дэманстрацыя 

прычынна-выніковых сувязей паміж меркаваннямі. Журналіст ацэньвае 
грамадскую з’яву ці сітуацыю ў якой-небудзь сферы; аналізуе чужыя думкі; 
вызначае мэты і задачы грамадскай дзейнасці або прапаноўвае свой спосаб 
вырашэння праблемы. 

На гэтай дыферэнцыяцыі грунтуецца вылучэнне разнавіднасцей 
 артыкулаў:

•  агульнадаследчы;
•  практыка-аналітычны;
•  палемічны.
Агульнадаследчы артыкул разглядае агульназначныя, шырокія пытанні. 

Аўтар можа разважаць пра палітыка-эканамічныя падзеі, узроўні маральнас-
ці, узаемаадносіны краіны з замежнымі дзяржавамі. Публікацыі такога роду 
адрозніваюцца абагульненнямі і глабальнасцю мыслення аўтара. Журналіст 
абапіраецца не на канкрэтныя прыклады, а на меркаванні, уяўленні, якія 
ўключаюць у сябе мінулы вопыт, заканамернасці. Агульнадаследчы арты-
кул прадугледжвае тэарэтычнае тлумачэнне існавання праблемы. Аўтару 
неабходна развіваць думку, прыводзіць аргументы, не губляцца ў фактах. 
Чытач павінен зразумець тыя метады, якія выкарыстоўвае аналітык пры 
ацэнцы падзей і з’яў.

Журналісту трэба пацвердзіць прадстаўленае меркаванне (структура – 
тэзіс + яго пацвярджэнне): выявіць параметры сітуацый і прысвоіць ім 
ацэнкі; раскрыць супярэчнасці ў сітуацыі, якія пацвердзяць ацэнку; абгрун-
таваць неабходнасць грамадскай актыўнасці. Артыкул дасягае сваёй куль-
мінацыі з дапамогай маўленчых дзеянняў, якія раскрываюць супярэчнасці 
адлюстраваных сітуацый. Эмацыйны напал атрымлівае вобразнае выражэн-
не ў гутарковых канструкцыях. Заключэнне змяшчае абагульняючы пафас 
і папярэджанне грамадства пра небяспеку з’явы (прамое або схаванае).

У практыка-аналітычным артыкуле разбіраюцца канкрэтныя сітуацыі, 
якія маюць важнае значэнне як для ўсяго соцыуму, так і для асобных яго 
частак. Журналіст вызначае прычыны сітуацыі, дае сваё абгрунтаванне 
спосабу вырашэння праблемы (структура – прапанова мадэлі дзеяння + 
абгрунтаванне яе эфектыўнасці). Тэматыка артыкулаў такога роду звычайна 
звязана з праблемамі аграрнага сектара, прамысловасці, бізнесу, фінансавай 
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сферы. Стылістычнымі сродкамі аўтар апісвае мадэль дзеянняў, дае рэка-
мендацыю грамадству ў гэтай сітуацыі. У адрозненне ад агульнадаследчага 
артыкула тут журналіст думае не глабальнымі, а практычнымі катэгорыямі 
(прадпрымальнікі; прыбытак; сітуацыя ў прамысловасці і г. д.). У сучас-
най журналістыцы сустракаецца шмат псеўдапраблемных артыкулаў, дзе 
заяўленая праблема не зʼяўляецца важнай для жыцця грамадства.

Патрэба ў палемічным артыкуле ўзнікае, калі ў грамадстве  фармулююцца 
палярныя пункты гледжання на значную праблему. Гэта  разнавіднасць 
жанру ўяўляе сабой дыскусію, якую журналіст або эксперт праводзіць са 
сваім апанентам. Перад аўтарам палемічнага артыкула стаяць дзве  задачы: 
 абгрунтаваць уласную пазіцыю; абвергнуць пазіцыю свайго апанента (струк-
тура – чужое меркаванне + абвяржэнне). Матэрыял у гэтым жанры можа 
быць апублікаваны ў перыяд правядзення выбарчых кампаній або перад 
прыняццем важнага палітычнага рашэння. Галоўная думка, якую фармулюе 
для сябе аўтар, павінна лагічна прасочвацца ў тэксце і быць зразумелай для 
чытача. Варта знайсці такія аргументы, якія будуць роўнымі па сіле тым, што 
прыводзіць апанент, або пераўзыходзіць іх. Аўтар не павінен пераходзіць 
этычныя межы і закранаць асабістае жыццё свайго апанента.

Неабходна таксама прааналізаваць пункт гледжання апанента, што 
 азначае:

1)  паведаміць аб меркаванні, якое выклікае палеміку;
2)  растлумачыць найбольш спрэчныя бакі;
3)  вызначыць ступень праўдзівасці і карысці чужой пазіцыі і ацаніць 

спосаб яе паведамлення.
Стылістычнае майстэрства ў стварэнні разнавіднасцей гэтага жанру 

складаецца ва ўменні аўтара растлумачыць сваю сацыяльную пазіцыю 
і пабудаваць празрыстае разважанне для аргументацыі такой пазіцыі. Для 
гэтага неабходна дакладнасць, абгрунтаванасць, важкасць аргументаў, 
абагульненасць выкладу, арыентаванасць на дыялагічнае ўзаемадзеянне 
з  аўдыторыяй.

Агляд – адзін з найстарэйшых жанраў журналістыкі. Ён выкарыстоўваў-
ся яшчэ ў антычнасці, задоўга да ўзнікнення перыядычнага друку. Агля-
дальнік павінен назіраць і абдумваць заўважанае, разглядаць падзею ў часе. 
У адрозненне ад артыкула тут увага засяроджана не на лагічных сувязях, а на 
дэталях – яны апярэджваюць саму ідэю. Журналісту неабходна выяўляць 
у з’явах іх сутнасць, асэнсоўваць ход грамадскага развіцця.

У аглядзе апісваюцца працэсы, характэрныя для грамадскіх адносін у 
дадзены перыяд. У сучасных СМІ агляд выкарыстоўваецца нячаста, паколь-
кі аўтару неабходна знайсці і прааналізаваць у агульнай плыні найбольш 
цікавыя факты.
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Каб разабрацца ў сітуацыі, аглядальнік павінен адказаць на тры галоў-
ныя пытанні: Што стала першапрычынай з’явы (сітуацыі)? Якая  значнасць 
падзей і наколькі яны ўплываюць на грамадства? Як будуць развівацца 
падзеі і што неабходна зрабіць у сувязі з гэтым?

У сучасных беларускіх СМІ найбольшую вядомасць атрымалі аглядаль-
нікі Д. Шамко («7 дней»), А. Міхальчанка (АНТ), Д. Крат («СБ. Беларусь 
сегодня»), А. Шрайбман (TUT.BY) і інш.

Агляд СМІ лічыцца разнавіднасцю агляду. Часцей за ўсё пад ім маецца 
на ўвазе вывучэнне асаблівасцей публікацый, творчай дзейнасці рэдакцый 
СМІ. Мэтай такога агляду зʼяўляецца, з аднаго боку, уздзеянне на развіццё 
прэсы, з другога – павышэнне яе сацыяльнай значнасці. Тым не менш зараз 
агляд СМІ не выконвае такой ролі, як у савецкія часы, калі рэакцыя на агляд 
з боку выданняў была абавязковай, а аўтар звяртаў увагу ў першую чаргу 
на ўзровень палітычнай вытрыманасці аглядаемых матэрыялаў. Некаторыя 
навукоўцы прыраўноўваюць агляд СМІ да жанру рэцэнзіі.

Можна вылучыць такія віды аглядаў СМІ, як агульны агляд, агляд-прэ-
зентацыя, тэматычны агляд і бязадрасны агляд.

Агульны агляд даследуе дыяпазон публікацый у канкрэтным СМІ, глы-
біню распрацоўкі найбольш значных тэм, творчыя і літаратурныя вартасці 
матэрыялаў. Аглядальнік павінен добра ведаць спецыфіку работы СМІ, яго 
аўдыторыю. Ён павінен правесці падрабязны кантэнт-аналіз: вызначыць 
прыярытэтную тэматыку, геаграфію матэрыялаў, стылістыку, выкарыстанне 
візуальных і графічных элементаў. На падставе аналізу журналіст робіць 
высновы, ацэньвае эфектыўнасць публікацый.

Агляд-прэзентацыя – гэта паведамленне адных сродкаў масавай ка-
мунікацыі пра публікацыі ў іншых СМІ. Прэзентацыя можа быць прысвеча-
на як новым выданням, так і ўжо вядомым для чытачоў газетам і часопісам. 
Калі ў першым выпадку журналіст імкнецца паказаць вартасці і недахопы 
новага СМІ, то ў другім аўтар знаёміць аўдыторыю з найбольш цікавымі 
публікацыямі. Вядучая прыкмета адбору матэрыялаў – ступень сенсацый-
насці, а таксама цікавасць аўдыторыі да тэмы. Аўтар імкнецца раскрыць 
прычыны папулярнасці выданняў або канкрэтных публікацый.

Тэматычны агляд прысвечаны асвятленню канкрэтных тэм: важным 
дзяржаўным актам, росту або падзенню курса нацыянальнай валюты, 
злачынствам і г. д. Аўтар знаёміць чытачоў з рознымі ацэнкамі, што дае 
поўнае ўяўленне аб прычынах падзеі. Гэты від агляду ўтрымлівае ў сабе 
рысы аналітычнай публікацыі ў больш поўнай меры, чым агляд-прэзентацыя.

Бязадрасны агляд, як і тэматычны, аналізуе актуальную тэму, аднак 
у ім не спасылаюцца на канкрэтныя сродкі масавай інфармацыі. Журналісту 
важна прасачыць, як у цэлым абмяркоўваюць тэму СМІ, да якіх высноў пры-
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ходзяць. Гэта дазваляе аўтару праявіць сваё глабальнае бачанне праблемы. 
Такога роду спасылкі вызваляюць аўтара ад магчымых прэтэнзій з боку 
выданняў-канкурэнтаў, якія могуць абвінаваціць аглядальніка ў скажэнні 
іх пазіцыі.

Неабходна не забываць, што галоўным фактам (доказам) у аглядзе  прэсы 
з’яўляюцца цытаты, у сувязі з чым у гэтым жанры назіраецца багацце фраг-
ментаў публікацый аглядаемых СМІ. Журналіст павінен абстрагавацца ад 
эмоцый у адносінах да аналізуемай публікацыі – меркаванне аглядальніка 
павінна быць выключна аргументаваным.

Рэцэнзія – гэта жанр аналітычнай журналістыкі і літаратурна-мастац-
кай крытыкі, у якім разглядаюцца вартасці і недахопы твораў мастацкай 
літаратуры, мастацтва, навукі, журналістыкі і г. д. Прадметам рэцэнзіі вы-
ступаюць кнігі, спектаклі, фільмы, тэлеперадачы, г. зн. непасрэдныя з’явы, 
а не факты, на якіх яны заснаваны. Рэцэнзія як жанр аналітыкі разглядае 
невялікую колькасць твораў (звычайна адзін-два) і не ставіць перад сабой 
задачы дасканала прааналізаваць іх (як у літаратурна-крытычным артыкуле). 
Рэцэнзуюцца, як правіла, яскравыя (сенсацыйныя, скандальныя, папуляр-
ныя) творы – тыя, што зачапілі ўвагу як самога журналіста, так і аўдыторыі. 
Аўтар рэцэнзіі выступае ў якасці інтэрпрэтатара і прэзентуе чытачам сваю 
трактоўку сэнсу твора. Памер матэрыялу, як і глыбіня аналізу, залежыць ад 
месца і формы публікацыі: рэцэнзія, апублікаваная ў грамадска-палітычным 
СМІ, не такая разгорнутая, як рэцэнзія ў спецыялізаваным выданні.

Тыпалагізацыя рэцэнзій праводзіцца па розных параметрах. Па аб’ёме 
рэцэнзіі можна падзяліць на вялікія (гранд-рэцэнзіі) і маленькія (міні-рэ-
цэнзіі). Апошнія выкарыстоўваюцца пераважна ў аналітычных матэрыялах. 
Рэцэнзіі таксама тыпалагізуюцца па колькасці прааналізаваных твораў (мо-
нарэцэнзіі, полірэцэнзіі) і характары адлюстравання рэчаіснасці ў творы 
(тэарэтычныя, мастацкія). Мастацкія рэцэнзіі, у сваю чаргу, падзяляюцца 
на літаратурныя, тэатральныя і кінарэцэнзіі.

У рэцэнзіі неабходна пазначыць дакладныя факталагічныя звесткі: наз-
ву, імя рэжысёра або пісьменніка. Асноўная задача аўтара – перадаць тыя 
дэталі, якія падаліся журналісту істотнымі і паўплывалі на яго ўспрыманне, 
эмоцыі і ацэнку твора. Рэцэнзія можа насіць як станоўчы, так і адмоўны ха-
рактар. Паспяховая рэцэнзія павінна быць упісана як у культурны, мастацкі, 
так і ў сацыяльны кантэкст.

Расследаванне – аналітычны жанр журналістыкі, праца над якім спа-
лучана з цяжкасцямі доступу да інфармацыі.

Прадметам журналісцкага расследавання з’яўляюцца злачынствы, 
здарэнні, канфлікты, таямніцы (за выключэннем дзяржаўнай), якія хава-
юцца ад грамадства. Развіццё журналістыкі расследаванняў адбываецца 
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як абараняльная рэакцыя грамадства на негатыўныя з’явы. Два крытэрыі, 
якія аддзяляюць расследаванне ад іншых жанраў, – гэта факт парушэння 
заканадаўства (ці нормаў маралі), а таксама ўтоенасць неабходных звестак. 
Усю магчымую тэматыку расследаванняў можна падзяліць на тры групы:

1)  нераскрытыя справы, гучныя злачынствы, калі злачынец не  знойдзены, 
а на ключавыя пытанні ніхто не можа даць адказу;

2)  раскрытыя справы, якія па тых ці іншых прычынах выклікаюць сум-
ненні ў журналіста;

3)  схаванае злачынства.
У тэорыі журналістыкі расследаванне разглядаецца не толькі як жанр, але 

і як сукупнасць метадаў атрымання інфармацыі, звязанай з  недаступнасцю 
пэўных звестак для шырокай аўдыторыі. Метад можа выкарыстоўвацца 
пры працы з жанрамі карэспандэнцыі, артыкула, нарыса. Акрамя таго, 
 некаторыя элементы расследавання могуць прысутнічаць і ў інфармацый-
ных матэрыялах: у якасці прыкладу можна прывесці асвятленне сітуацыі 
з футбалістамі П. Мамаевым і А. Какорыным, якія справакавалі масавую 
бойку ў маскоўскім кафэ. Першапачаткова даведацца канкрэтную інфар-
мацыю аб гэтым здарэнні было складана, але журналісты змаглі  атрымаць 
відэазапіс бойкі, узяць каментарыі афіцыянтаў (яны былі пераважна ананім-
ныя) і пацярпелых – гэтыя матэрыялы публікаваліся ў СМІ ў жанрах нататкі 
і рэпартажу.

Прыватнасць крыніц інфармацыі – важны аспект расследавання як 
жанру. Паколькі для якаснага матэрыялу неабходна багатая фактура, жур-
наліст павінен мець дастатковую базу вартых даверу крыніц. Аўтар не 
павінен  падвяргаць чалавека небяспецы, у сувязі з чым абавязаны захоўваць 
 таямніцу яго асобы. Таксама частка інфармацыі для публікацыі можа быць 
здабыта ў адкрытых крыніцах: юрыдычных базах, дакументах і інш.

Адной з мэт журналісцкіх расследаванняў зʼяўляецца маральнае вы-
хаванне аўдыторыі, паколькі любы матэрыял у гэтым жанры ўтрымлівае 
 заключэнне з маральным пасылам. У тэксце недапушчальна  выкарыстоўваць 
прыніжальныя і зневажальныя выказванні ў адрас апанентаў, журналіст 
павінен быць карэктным.

Расследаванні могуць прыводзіць да любых палітычных і эканамічных 
вынікаў: напрыклад, серыя расследаванняў пра «Уотэргейцкую справу» 
прывяла да імпічменту і паспрыяла адстаўцы прэзідэнта ЗША Р. Ніксана.

 Для падрыхтоўкі расследавання аўтар павінен валодаць дастатковымі 
аналітычнымі здольнасцямі. Журналіст прысутнічае ў шэрагу дзеючых 
герояў расследавання, аднак аўтарская пазіцыя не дэкларуецца ў выглядзе 
эмоцый, як у іншых жанрах. Важна апісаць працэс збору матэрыялу. Пры 
правядзенні расследавання журналіст не павінен карыстацца крадзенымі 
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дакументамі, плаціць за інфармацыю і незаконна пранікаць на чужую тэры-
торыю, толькі калі не гатовы несці за гэта адказнасць.

У беларускіх СМІ пераважаюць расследаванні на сацыяльна-эканаміч-
ную тэматыку, а таксама тыя, што расказваюць пра рэальныя злачынствы. 
Напрыклад, сярод усіх выданняў холдынга «Беларусь сегодня» расследаван-
ні часцей за ўсё публікуюцца ў «Народнай газеце». У 2018–2019 гг. у такіх 
матэрыялах узнімаліся наступныя тэмы: ценявы рынак чорнага метала-
лому (2019. 7 чэрвеня), падробка чырвонай ікры (2019. 2 лютага), «гонкі» 
 вадзіцеляў з ДАІ (2018. 7 снежня), бізнес на жабраках (2018. 12  кастрычніка), 
працоўнае рабства (2018. 20 ліпеня). Выкарыстоўваецца жанр і ў рэгіяналь-
ных выданнях. Аднак, напрыклад, у «Гомельскай праўдзе» сустракаюцца 
расследаванні з наступнымі тэмамі: падробка беларускай малочнай пра-
дукцыі (2018. 28 снежня), барацьба з наркотыкамі (2018. 24 сакавіка) і г. д.

Прыярытэтная праблематыка журналісцкіх расследаванняў цесна звя-
зана з палітычнай і эканамічнай сітуацыяй у краіне. У Расіі, напрыклад, 
вялікая колькасць расследаванняў прысвечана карупцыі. Вядомым у гэтай 
сферы стаў журналіст «Медузы» І. Галуноў: за 2017–2019 гг. ён выпусціў 
каля 20 матэрыялаў, прысвечаных карупцыйным справам. Агалоску атры-
мала гісторыя, звязаная з арыштам І. Галунова па абвінавачванні ў спробе 
збыту наркотыкаў. Праз некалькі дзён з журналіста былі зняты ўсе абвінава-
чанні, а расследаванне аб рынку рытуальных паслуг, з якім І. Галуноў звяз-
ваў свой арышт («Кто владеет московскими кладбищами. Как столичный 
ритуальный рынок заняли ставропольские бизнесмены – и причем тут ФСБ» 
(Медуза. 2019. 1 ліпеня)), неўзабаве было апублікавана ў шэрагу расійскіх 
і замежных СМІ. Яго расследаванні напоўнены дэталямі і ўтрымліваюць 
у сабе вялікія аб’ёмы інфармацыі, заснаванай на дакументах.

У беларускіх СМІ назіраецца эвалюцыя аналітычных жанраў. У ходзе 
аналізу беларускіх выданняў выяўлена тэндэнцыя да сінкрэтызму жанраў ка-
ментарыя і карэспандэнцыі. Так, у «Сельскай газеце», газетах «Рэспубліка», 
«СБ. Беларусь сегодня» журналісты ў матэрыялах прыводзяць канкрэтныя 
прыклады, паказваюць новыя з’явы, факты, а пасля самі або з дапамогай экс-
пертаў ацэньваюць гэтыя факты, абмалёўваюць праблемы, шукаюць шляхі 
іх рашэння. Назіраецца змешванне жанраў карэспандэнцыі і рэпартажу: па 
структуры матэрыялы можна аднесці да жанру карэспандэнцыі, аднак ёсць 
і тыповыя прыкметы рэпартажу (у прыватнасці, прысутнасць журналіста 
на месцы падзей). У газеце «Белорусы и рынок» часта выкарыстоўваецца 
жанр агляду (тэматыка – падзеі на фондавай біржы, рост ставак падаходнага 
 падатку  і інш.). У выданні таксама назіраецца сінкрэтызм жанраў камента-
рыя і калонкі – па форме падачы, жанравых прыкметах, візуальным афарм-
ленні матэрыялы можна лічыць калонкамі, пры гэтым іх аўтарамі з’яўляюцца 



120

эксперты – прафесійныя юрысты, эканамісты, спецыялісты ў IT-сферы і г. д. 
У матэрыялах яны выказваюць экспертнае меркаванне, прыводзяць аргумен-
ты, апелююць заканадаўчымі нормамі, досведам іншых краін, у сувязі з чым 
такія публікацыі можна адначасова лічыць і каментарыямі («IT-страна – это 
для всех», аўтар – С. Бойка, дырэктар Embedded і loT-практыкі, кіраўнік 
праграмы інавацый EPAM Garage; «Зачем строительный кодекс», аўтар – 
Л. Лісіца, адвакат, кіраўнік-партнёр адвакацкага бюро «Лисица и партнеры» 
(Белорусы и рынок. 2018. 21 красавіка)).

Папулярным у беларускіх СМІ становіцца жанр трэндавага артыкула, 
дзе распавядаецца пра тэндэнцыі ў розных сферах і цікавыя тэхналагічныя 
навінкі. Да такіх адносіцца матэрыял «Кушать продано. Что такое супер-
фуд?» (СБ. Беларусь сегодня. 2017. 20 красавіка), які расказвае пра «дары 
прыроды», якія нібыта дапамагаюць арганізму быць бадзёрым: ягады годжы, 
спіруліны, насенне кіноа і чыа. Прыводзіцца некалькі пацвярджэнняў гэта-
га трэнду: распавядаецца пра людзей, якія выкарыстоўваюць такія ягады, 
апісваюцца вынікі расследавання канадскага тэлеканала CBS, які разглядаў 
уплыў ягад на арганізм. Трэндавы артыкул выкарыстоўваюць і сеткавыя 
 выданні: «Почему в Беларуси ковры снова входят в моду? Это мировой 
тренд!» (TUT.BY. 2018. 6 красавіка); «Весенний обзор для белорусок и 
 белорусов, которые хотят быть в тренде и не хотят насиловать кошелек» 
(Onliner.by. 2018. 9 красавіка).

Некаторыя жанры, якія выкарыстоўваюцца сёння ў друкаваных СМІ, 
з’яўляюцца зліццём старых газетных формаў і новых, што ўтварыліся праз 
уплыў інтэрнэту. Адна з такіх формаў – прамая лінія. Беларускія газеты (як 
рэспубліканскія, так і рэгіянальныя) праводзяць прамыя лініі, якія часта 
набываюць аналітычны характар. Чытачы задаюць свае пытанні, на якія 
адказвае госць. Друкаваная версія пазней зʼяўляецца на старонках газе-
ты. Вядучым становіцца журналіст газеты, які можа дапаўняць пытанні, 
 зададзеныя па тэлефоне, або сваімі пытаннямі, або тымі, што былі пакінуты 
чытачамі на сайце газеты. Такі фармат вядомы даўно, але атрымаў новую 
папулярнасць пасля шырокага распаўсюджвання ў інтэрнэт-СМІ жанру 
анлайн-канферэнцый. Яшчэ адна добра вядомая форма падачы аналіты-
кі – маніторынг. Ён выкарыстоўваецца ў «Сельскай газеце». Журналіст 
разглядае цэны на сельскагаспадарчыя прадукты (бульба, грыбы, ягады 
і г. д.) як у Мінску, так і ў рэгіёнах, аналізуе іх, робіць высновы. Часам разам 
з такімі матэрыяламі публікуюцца каментарыі прадстаўнікоў Міністэрства 
антыманапольнага рэгулявання і гандлю, у якіх тлумачацца асаблівасці 
фарміравання цэн на прадукты.

Прычынай змены метадаў і формаў падачы аналітыкі ў сучасных медыя 
зʼяўляецца як развіццё тэхналогій, так і змена запытаў аўдыторыі. Практыка 
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паказвае, што чытачы не гатовы надаваць шмат часу ўспрыманню інфар-
мацыі: па статыстыцы рэсурса SimilarWeb, у сярэднім чытач праводзіць на 
адным сайце не больш за 4–5 хвілін і праглядае за адзін візіт 3,44 старонкі. 
Аналітыка пераходзіць у аўдыя- і відэафарматы або набывае кароткія і ёмі-
стыя формы. Аглядальнік TUT.BY А. Шрайбман з лютага 2019 г. зʼяўляецца 
аўтарам рубрыкі «Разжевано», дзе ў невялікім відэа на 2–3 хвіліны разбірае 
палітычную сітуацыю простай і зразумелай мовай. Такія відэа ў ліпені 
2019 г. набралі 20–150 тыс. праглядаў на YouTube.

Пэўную нішу ў аналітыцы занялі журналісты, якія прыйшлі ў інтэрнэт 
са сродкаў масавай інфармацыі або сумяшчаюць гэту дзейнасць з асноўнай 
працай: А. Півавараў (галоўны рэдактар тэлеканала RTVI, блог «Редакция»), 
В. Уткін («Футбольный клуб»), Л. Парфёнаў (блог «Парфенон») і інш.

Аўтар блога «Редакция» А. Півавараў вылучае тэндэнцыi (кіберспорт, 
праблема кампрамісу ў журналістыцы, рускі гумар, фемінізм і г. д.) і аналізуе 
іх у размовах з экспертамі, героямі і дзеючымі асобамі падзей і з’яў. Фармат 
блогаў В. Уткіна і Л. Парфёнава – «маналог на зададзеную тэму». У іх выпусках 
(выходзяць адзін раз у адзін-два тыдні) звычайна ўзнімаецца некалькі тэм. 
Калі В. Уткін выступае ў ролі аналітыка самастойна, то Л. Парфёнаў час 
ад часу звяртаецца да дапамогі экспертаў і іншых журналістаў. У Беларусі 
фармат гутарковай відэааналітыкі з вясны 2019 г. выкарыстоўвае былы 
журналіст тэлеканала «Беларусь 5», спартыўны каментатар М. Хадасевіч 
(блог «Бремя футбола»).

Тэндэнцыяй зʼяўляецца і сумяшчэнне аналітычных і забаўляльных 
фарматаў. Звязаць гэта можна з тым, што ў сувязі з багаццем розных кана-
лаў на YouTube блогеры павінны прыцягваць увагу гледачоў унікальным 
кантэнтам.

Не так відавочна такое сумяшчэнне выяўляецца ў блогу «Парфенон» 
Л. Парфёнава, дзе аўтар распавядае пра гісторыю віна, падрыхтаванага для 
выпуску. Яскравым прыкладам фармату, які можна назваць забаўляльнай 
аналітыкай, з’яўляюцца расійскія спартыўныя блогі «Мочи анализ» і «Фут-
больный хейт». У першым выпадку аналітыка В. Лукомскага сумяшчаецца 
з жартамі яго сувядучага Ф. Маслава. На працягу выпуску праводзяцца 
конкурсы, удзел у якіх прымаюць госці – журналісты, блогеры, спартсмены. 
У другім блогу два асноўныя вядучыя – К. Адамян і А. Малыхін –  разам 
з гасцямі абмяркоўваюць найбольш значныя тэмы футбольнага тыдня. У ім  
аналізуюцца прычыны падзей, аднак увага гледачоў захопліваецца таксама 
і з дапамогай гумару, конкурсаў, інтэрактыву (вядучыя чытаюць каментарыі 
карыстальнікаў пад мінулым відэа). У беларускім сегменце такі фармат не 
выкарыстоўваецца, аднак М. Хадасевіч у сваім блогу сумяшчае тэкставую 
аналітыку з прагнозамі на бліжэйшыя футбольныя паядынкі і конкурсамі ад 
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букмекерскай кампаніі. Значны ўплыў на развіццё такіх фарматаў аказвае 
інфатэйнмент, распаўсюджаны ў сучасных тэлевізійных СМІ.

Важнай перавагай платформы YouTube зʼяўляецца магчымасць прамой 
зваротнай сувязі: любы глядач можа пакінуць каментарый пад відэа,  ацаніць 
яго (паставіць «лайк» або «дызлайк»). Такім чынам журналіст (блогер) 
можа зразумець, што цікава аўдыторыі. Акрамя таго, практыкуецца прамая 
сувязь з гледачамі ў межах стрымаў (анлайн-трансляцый) або ў фармаце 
пытанне-адказ. Першы варыянт прадугледжвае адказы на пытанні ў live-
рэжыме, другі – падчас рэгулярнага відэа.

Аналітыка карыстаецца папулярнасцю ў фармаце падкастаў. Слухачы 
падкастаў звычайна зацікаўлены канкрэтнай тэмай або меркаваннем жур-
налістаў-аўтараў, таму гатовы слухаць доўгія аўдыё (ад 20 хвілін да некаль-
кіх гадзін). Пры гэтым функцыянальна падкаст можна паслухаць у любым 
месцы: дома, у машыне, метро і г. д. Стварэнне аўдыяпадкастаў патрабуе 
няшмат выдаткаў: неабходны камп’ютар, мікрафон і праграмы для апра-
цоўкі аўдыё. У якасці прыкладу аналітычных падкастаў можна прывесці 
падкасты «Медуза в курсе» (пра ўсё самае важнае, што адбылося за апошнія 
некалькі дзён) і «Cappuccino & Catenaccio» сайта Sports.ru. Аўтары падкаста 
«Медуза в курсе» – журналісты А. Панамароў, С. Сулім, Я. Берг – з удзе-
лам кампетэнтных экспертаў разглядаюць найбольш рэзанансныя тэмы 
апошняга часу. Вядучымі падкаста « Cappuccino & Catenaccio» выступаюць 
прадзюсар І. Парошын і спартыўны аналітык В. Лукомскі. Яны разбіраюць 
самыя яркія моманты мінулага футбольнага тыдня, разглядаюць некаторыя 
падзеі ў гістарычнай рэтраспекцыі.

Тэкставая аналітыка прысутнічае як на сайтах, так і ў сацыяльных 
медыя – гэта найбольш значная тэндэнцыя апошняга часу. У дадзеным 
 шэрагу вылучаецца месенджар Telegram, у якім ёсць магчымасць ствараць 
каналы і збіраць аўдыторыю вакол канкрэтнай персоны або пэўнай тэма-
тыкі.  Нягледзячы на тое што на постсавецкай прасторы Telegram займае 
толькі трэцяе месца па ахопе аўдыторыі сярод месенджараў, платформа 
значна ўплывае на эвалюцыю як інфармацыйных, так і аналітычных жан-
раў. У Telegram аналітыка набыла кароткія формы, аўтары без прадмоў 
уводзяць чытачоў у курс справы і аналізуюць падзеі. Сярод тых, хто вядзе 
аналітычныя каналы ў Telegram, вылучаюцца А. Шрайбман, расійскі паліто-
лаг С. Бялкоўскі, украінскі журналіст і палітык М. Наем і інш.

Яшчэ адным сучасным феноменам зʼяўляецца аналітыка чутак, якую 
прасоўваюць ананімныя Telegram-каналы («Незыгарь», «Бойлерная», 
«Кремлевский безБашенник» і інш.). Да сярэдзіны 2018 г. да саміх «ін-
сайдаў» і чутак, якія і да гэтага распаўсюджвалі ананімныя каналы, сталі 
прыкладацца падрабязныя тлумачэнні, да чаго прывядзе падзея, калі адбу-
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дзецца, а таксама аналіз таго, што адбываецца ў кулуарах улады. З’яўленне 
аналізу чутак звязана з канкрэтнай інфармацыйнай хваляй. Напрыклад, 
у снежні 2018 г. большую частку ў плыні «аналітычных» паведамленняў 
займалі навіны, звязаныя ў першую чаргу з заявамі расійскага кіраўніцтва 
аб неабходнасці ўзмацнення інтэграцыі з Беларуссю, у другую – з некаль-
кімі запар сустрэчамі А. Лукашэнкі і У. Пуціна, прысвечанымі як пытанням 
інтэграцыі, так і тэме кампенсацыі «падатковага манеўру». Гэта ж тэма 
была папулярная ў лютым 2019 г. перад чарговай сустрэчай двух лідараў. 
Асаблівую ўвагу звернем на моўныя сродкі такіх паведамленняў. Лексічныя 
адзінкі характарызуюцца яркай вобразнасцю, што ўзмацняе ўздзеянне на 
адрасата і стварае адчуванне, што гаворка ідзе не пра чутку, а пра факт, які 
ўжо здарыўся.

Скарачаюцца і памеры аналітычных матэрыялаў у сеткавых выданнях. 
Доўгія тэксты (лонгрыды) пераважна дзеляцца на лагічныя часткі, што да-
зваляе спрасціць іх успрыманне. На некаторых сайтах існуе навігацыя па 
матэрыяле, чытач можа самастойна выбіраць тыя раздзелы тэксту, якія яго 
цікавяць, – такая практыка сустракаецца ў некаторых матэрыялах TUT.BY 
(рыс. 6). Спартыўныя парталы «Трибуна» і Sports.ru графічна вылучаюць 
важныя тэзісы і высновы аўтараў аналітычных тэкстаў (рыс. 7). Адзначым, 
што візуальнае і графічнае вылучэнне інфармацыі ў тэксце характэрна 
таксама для замежнай газетна-часопіснай перыёдыкі (USA Today, Corriere 
della Sera, The Economist і інш.).

Рыс. 6. Навігацыя па матэрыяле на сайце TUT.BY (справа)
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Рыс. 7. Графічнае вылучэнне важных тэзісаў на сайце Sports.ru

У цяперашні час аналітычная журналістыка праходзіць, верагодна,  адзін 
з найбольш актыўных перыядаў развіцця ў сваёй гісторыі. Аналітыка – 
вельмі рухомая адзінка і залежыць ад патрэб аўдыторыі. На яе ўплывае 
і ўзровень развіцця тэхналогій. Разам з тым захоўваюцца высокія патра-
баванні да журналіста-аналітыка, які павінен валодаць вопытам, ведамі 
ў адпаведнай тэме, майстэрствам, каб тлумачыць тэндэнцыі, раскрываць 
сутнасць працэсаў і з’яў зразумелай для чытача мовай. Беларускім СМІ 
неабходна актыўней прыцягваць новыя фарматы і не абмяжоўвацца добра 
знаёмымі жанрамі, якія паступова губляюць сваю актуальнасць і значнасць 
для аўдыторыі.

Спіс літаратуры

Анненкова, И. В. Медиадискурс XXI века. Лингвофилософский аспект языка 
СМИ / И. В. Анненкова. – М. : Изд-во Моск. ун-та : Фак. журналистики МГУ 
им. М. В. Ломоносова, 2011. – 392 с.

Белякова, Л. П. Аналитическая журналистика печатной периодики (теория, методика, 
творческий опыт) : учеб.-метод. пособие / Л. П. Белякова. – Минск : БГУ, 2012. – 167 с. – 
(Библиотека журналиста).  

Богуславская, В. В. Моделирование текста: лингвосоциокультурная концепция. 
Анализ журналистских текстов / В. В. Богуславская. – Изд. 4-е. – М. : ЛКИ, 2013. – 280 с.

Георгиев, Д. Режиссура газеты / Д. Георгиев. – М. : Мысль, 1979. – 262 с.
Добросклонская, Т. Г. Язык средств массовой информации : учеб. пособие / 

Т. Г. Добросклонская. – М. : КДУ, 2012. – 116 с.



125

Дускаева, Л. Р. Политический анализ в прессе: жанрово-стилистический аспект / 
Л. Р. Дускаева // Язык СМИ и политика / под ред. Г. Я. Солганика. – М. : Изд-во Моск. 
ун-та : Фак. журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2012. – С. 441–492. 

Колесниченко, А. В. Настольная книга журналиста : учеб. пособие / 
А. В. Колесниченко. – М : Аспект Пресс, 2013. – 334 с.

Луговая, Ю. А. Интерпретация массмедийной информации в современной 
социокультурной среде [Электронны рэсурс] / Ю. А. Луговая // Медиаскоп. – 2014. – 
Вып. 4. – Рэжым доступу: http://www.mediascope.ru/1616. – Дата доступу: 15.04.2020.

Медиалингвистика в терминах и понятиях: Словарь-справочник / под ред. 
Л. Р. Дускаевой . – М. : ФЛИНТА, 2018. – 440 с.  

Самусевіч, В. М. Прагматыка сучаснага медыятэксту / В. М. Самусевіч // Журн. 
Белорус. гос. ун-та. Журналистика. Педагогика. – 2017. – № 1. – С. 39–45.

Тертычный, А. А. Аналитическая журналистика : учеб. пособие для студентов вузов / 
А. А. Тертычный. – М. : Аспект Пресс, 2010. – 352 с.

Тумилович, Н. В. Основы творческого мастерства : учеб.-метод. комплекс / 
Н. В. Тумилович. – Минск : БГУ, 2014. – 152 с.

Чернышова, Т. В. Тексты СМИ в ментально-языковом пространстве современной 
России / Т. В. Чернышова. – Изд. 3-е. – М. : ЛИБРОКОМ, 2009. – 296 с.



126

ТЭМА 7 
ПУБЛІЦЫСТЫКА Ў СУЧАСНАЙ ЖУРНАЛІСТЫЦЫ

7.1. Да праблемы ідэнтыфікацыі паняццяў: 
 «публіцыстыка», «журналістыка», 
«калумністыка», «канцэптуальная журналістыка»

Яшчэ на мяжы тысячагоддзяў у айчыннай журналістыцы сталі віда-
вочнымі змены парадыгмы журналісцкай творчасці. Поруч з набыткамі 
савецкай школы журналістыкі ў медыясферу сталі пранікаць заходнееўра-
пейскія і амерыканскія мадэлі журналістыкі. Экспансія замежных формаў 
выклікала гібрыдызацыю жанраў, мадыфікавала мову і стыль сучасных 
СМІ, увяла ва ўжытак практыкаў і тэарэтыкаў журналістыкі новыя тэрміны 
і азначэнні. У сувязі з гэтым актуальнасць набывае пытанне ідэнтыфікацыі 
і канкрэтызацыі такіх паняццяў медыясферы, як «публіцыстыка», «жур-
налістыка», «калумністыка», «канцэптуальная журналістыка», у кантэксце 
нацыянальнай навуковай парадыгмы.

Узнікненне тэорыі публіцыстыкі было абумоўлена практыкай публі-
цыстычнай творчасці грамадскіх і палітычных дзеячаў мінулых эпох. Гэта 
практыка бярэ свой пачатак яшчэ ў эпоху Антычнасці з публіцыстычных 
прамоў Цыцэрона і Дэмасфена. 

Вытокі беларускай публіцыстыкі – у духоўнай літаратуры.  Развіццю 
публіцыстыкі як спецыфічнага роду літаратуры садзейнічалі творы 
Ф.  Багушэвіча, В. Дуніна-Марцінкевіча, К. Каліноўскага, М. Гарэцкага, 
М. Багдановіча, Янкі Купалы, Ядвігіна Ш., Я. Лёсіка, А. Сержпутоўскага, 
В. Ластоўскага, Кузьмы Чорнага, А. Адамовіча і інш.

У савецкі перыяд тэарэтыка-метадалагічнай базай будучай тэорыі публі-
цыстыкі выступілі працы К. Маркса, Ф. Энгельса і У. Леніна. Станаўленне 
публіцыстыкі адбылося ў 20-я гг. мінулага стагоддзя.

Навуковую школу беларускай публіцыстыкі ўзначаліў публіцыст і ву-
чоны Б. Стральцоў, які зʼяўляецца аўтарам манаграфій «Публіцыстычнасць 
інфармацыйных жанраў» (1973), «Аналітычныя жанры» (1974), «Публіцы-
стыка: жанры, майстэрства» (1977; прэмія прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
2001 г.), «Асновы літаратурна-мастацкай творчасці» (1999), «Асноўныя 
творчыя метады ў журналістыцы» (2000) і інш. Прафесар Б. Стральцоў 
вызначаў публіцыстыку спецыфічнай формай палітычнага пазнання і адлю-
стравання рэчаіснасці.  Ён падкрэсліваў, што публіцыстыка адкрыта  служыць 
 канкрэтным палітычным мэтам, прасякнута ідэалогіяй, што робіць форму 
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яе адлюстравання максімальна суб’ектыўнай, а змест – грамадска аб’ек-
тыўным і асабліва дзейсным. 

Аднак першую спробу стварэння вучэбнага дапаможніка па такіх 
 раздзелах курса «Тэорыя і практыка савецкай журналістыкі», як «Публі-
цыстыка і яе жанры» і «Пытанні публіцыстычнага майстэрства», здзейсніў 
яшчэ раней, у 1971 г., прафесар М. Цікоцкі. Менавіта ён стаў актыўна рас-
працоўваць стылістычны падыход да вызначэння «спецыфікі публіцыстыч-
най творчасці ў параўнанні з іншымі, ‘‘пагранічнымі’’ з публіцыстыкай, 
відамі творчасці – навукай і мастацкай літаратурай»1. Беларускі прафесар 
называў «галоўным сацыяльным прызначэннем публіцыстыкі – актыўнае 
ўмяшанне ў жыццё дзеля фарміравання грамадскай думкі сучаснікаў»2.

Згаджаючыся з даследчыкамі, што публіцыстыку правамерна разглядаць 
як феномен, створаны грамадствам для задавальнення асаблівай патрэбы – 
мэтанакіраванага ідэйна-палітычнага ўздзеяння, беларускія вучоныя пад 
публіцыстыкай разумелі «масавыя папулярныя палітычныя тэксты, якія 
ўздзейнічаюць на актуальныя грамадска-палітычныя працэсы аператыўным 
дакументальным адлюстраваннем, заснаваным на іх ідэйна-палітычным 
асэнсаванні і эмацыянальна перададзенай ацэнцы»3.

Навукоўцы сцвярджалі, што публіцыстыка можа быць вызначана як 
узнаўленне сучасных фактаў рэчаіснасці ў іх унутранай дынаміцы, у іх кан-
крэтных жыццёвых праявах з мэтай непасрэднага ўмяшання ў сацыяльнае 
развіццё рэчаіснасці, г. зн. перадача палітычнага вопыту. «Гэта асаблівы па-
ток інфармацыі, які адлюстроўвае сацыяльна-палітычныя адносіны рэчаіс-
насці ў эмпірычных фактах, ідэях, публіцыстычных вобразах і гіпотэзах»4.

Доўгі час у беларускай навуцы аддавалася перавага вызначэнню 
 публіцыстыкі Б. Стральцова як «найвышэйшага віда грамадска-палітычнай 
літаратуры, скіраванага на аператыўнае асэнсаванне рэчаіснасці (пераважна 
сучаснасці) з партыйных пазіцый, шляхам спалучэння лагічнага і эмацыя-
нальна-вобразнага спосабаў даследавання і адлюстравання жыццёвых сіту-
ацый, з мэтай дасягнуць канкрэтнага выніку»5. Пад «канкрэтным вынікам» 
мелася на ўвазе «фарміраванне грамадскай думкі».

Па вызначэнні сучасных беларускіх вучоных С. Дубовіка і В. Вараб’ёва, 
публіцыстыка – гэта «метад пазнавальнай творчай дзейнасці па адлюстра-
ванні і інтэрпрэтацыі актуальных праяў сучаснасці. Выкарыстоўваецца 
ў розных відах творчай дзейнасці. У журналістыцы публіцыстыка – гэта 

1 Цікоцкі М. Я. Стылістыка публіцыстычных жанраў. Мінск, 1971. С. 3.
2 Там жа. С. 5.
3 Стральцоў Б. В. Публіцыстыка. Жанры. Майстэрства. Мінск, 1977. С. 18.
4 Там жа. С. 19.
5 Там жа. С. 25.
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найвышэйшы від грамадска-палітычнай літаратуры, галоўным прызначэн-
нем якой зʼяўляецца аператыўнае асэнсаванне і адлюстраванне рэчаіснасці 
шляхам спалучэння логіка-рацыянальнага даследавання жыццёвых сітуа-
цый і выразнай эмацыяналізацыі аўтарскага маналога. Публіцыстыка пера-
даецца па каналах журналістыкі як у моўнай форме, так і моўна-музычнай, 
фатаграфічнай і кінематаграфічнай формах»1.

Доктар навук В. Рагойша адрознівае публіцыстыку ад журналістыкі 
адкрытым  выяўленнем асобаснага, суб’ектыўнага пачатку, адзначаючы, 
што публіцыстыка як від грамадска-палітычнай літаратуры знаходзіцца на 
памежжы навуковай і мастацкай прозы  і аб’ядноўвае выказванні на актуаль-
ную для канкрэтнага часу сацыяльна-палітычную ці грамадска-культурную 
тэматыку. Прафесар вылучае дзве разнавіднасці публіцыстыкі: набліжаную 
да навуковай прозы і  мастацкую.

Відавочна, што публіцыстыку ў розны час розныя даследчыкі вызна-
чалі то як метад, то як род (ці від) мастацтва, то як від літаратуры, то як від 
творчасці і пад. Адзінства меркаванняў не назіраецца і зараз, што выклікае 
тэрміналагічную блытаніну.

Дагэтуль востра вырашалася пытанне і аб узаемасувязі публіцыстычнага 
тыпу творчасці і журналісцкага. Існуе некалькі меркаванняў: 1) гэтыя два 
паняцці атаясамліваліся даследчыкамі; 2) яны разглядаліся як частка і цэ-
лае (публіцыстыка – галіна журналістыкі); 3) журналістыка ўспрымалася 
як форма існавання публіцыстыкі (як канал); 4) і публіцыстыка, і журналі-
стыка адносіліся да самастойных родаў літаратуры; 5) пад публіцыстыкай 
разумелі ўсю журналістыку і інш.

Найперш варта нагадаць, што публіцыстыка як грамадскі феномен 
з’явілася значна раней, чым журналістыка. Першапачаткова ўсе газетныя 
тэксты адносілі да разраду публіцыстычных. Сінкрэтычнае выкарыстанне 
на працягу доўгага часу паняццяў публіцыстыкі і журналістыкі прыводзіла 
да памылковага атаясамлівання гэтых з’яў.

 Мы пагаджаемся з меркаваннем М. Кіма, што публіцыстыка і жур-
налістыка – гэта асобныя і асаблівыя творчыя сферы. «Толькі ў першым 
выпадку мы маем справу са стварэннем публіцыстычных твораў, а ў дру-
гім – з прадуцыраваннем масавай інфармацыі»2. Даследчык сцвярджае, што 
пра гэта сведчыць сучасная практыка, калі публіцыстыка і журналістыка 
знаходзяцца ў пастаянным узаемадзеянні і ўзаемапранікненні, тым самым 
абагачаючы адна адну.

1  Вараб’ёў В. П., Дубовік С. В. Журналістыка: ад А да Я: Даведнік. Мінск, 2002. 
С. 83–84.

2  Ким М. Н. Основы теории журналистики : учеб. пособие. СПб., 2013. С. 93.
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Звернемся да паняцця журналістыкі, якая як грамадскі феномен валодае 
шматаспектнай прыродай: гэта і сацыяльны інстытут, і канал, і сукупнасць 
сродкаў масавай інфармацыі, і медыясістэма, і інфармацыйна-камунікатыў-
ная дзейнасць, і тып творчасці. Пры гэтым толькі ў апошнім вызначэнні мы 
можам знайсці падставы для атаясамлення журналістыкі і публіцыстыкі. Ад-
нак журналістыка найперш інфармуе, дзякуючы чаму арыентуе аўдыторыю 
ў існуючых сацыяльных умовах, стварае мнагастайную карціну жыцця, тым 
самым уздзейнічаючы на грамадскую свядомасць. Публіцыстыка працуе 
з вядомай інфармацыяй, пераважна палітычнага характару, разважае над 
праблемамі, праз сінтэз вобразных і навуковых пачаткаў у прэзентуемай 
аўтарскай пазіцыі здольна карэкціраваць грамадскую думку.

Апісаную пазіцыю падтрымліваюць і расійскія даследчыкі, падкрэсліва-
ючы, што «ў аснове любога журналісцкага твора, які валодае інфармацыйнай 
прыродай, ляжыць сацыяльна значны факт… У аснове публіцыстычнага 
твора – аўтарскае меркаванне, аўтарская пазіцыя, вобраз, прадыктаваны 
думкай»1.

Журналістыка як тып інфармацыйна-камунікатыўнай дзейнасці звя-
зана са зборам, апрацоўкай і распаўсюджаннем масавай інфармацыі. 
Публіцыстыку большасць даследчыкаў адносяць да асобнага тыпу літа-
ратурнай  дзейнасці, сутнасць якой заключаецца не ў зборы, апрацоўцы 
і  распаўсюджанні масавай інфармацыі, а найперш у асэнсаванні і аналізе 
актуальных грамадскіх з’яў. Таму публіцыстам можа выступаць не толькі 
журналіст, але і пісьменнік, палітолаг, сацыёлаг, грамадскі дзеяч і інш. Вар-
та дадаць, што далёка не кожнага журналіста можна назваць публіцыстам.

Такім чынам, адзначым наступнае: 1)  журналістыка як канал трансліруе 
публіцыстыку ў форме публіцыстычных твораў; 2) журналістыка і публіцы-
стыка – гэта розныя грамадскія феномены, якія прадстаўляюць блізкія, але 
не тоесные віды дзейнасці; 3) змястоўнае напаўненне сучаснай публіцысты-
кі разнастайнае, аднак дамінантнай сферай выступае палітыка, у той час як 
журналістыка арыентавана адлюстроўваць усе бакі жыцця; 4) публіцыстыка 
не можа быць галіной журналістыкі, паколькі не залежыць ад апошняй 
і можа выступаць самастойным відам грамадска-палітычнай дзейнасці; 
5) журналістыка як спецыфічны тып творчасці адаптавала пад свае патрэ-
бы публіцыстычныя метады адлюстравання і інтэрпрэтацыі рэчаіснасці, 
выкарыстоўваючы публіцыстычнасць як адзін з элементаў журналісцкага 
тэксту, які і дазваляе называць медыятэкст асобным творам.

Інтэнсіфікацыя публіцыстычнасці, якую мы атаясамліваем з выразным 
аўтарскім пачаткам, у розных журналісцкіх жанрах розная. Так, мастац-

1  Ким М. Н. Основы теории журналистики. С. 94.



130

ка-публіцыстычныя жанры (якія на сёння менш прадстаўлены ў СМІ) 
 яскрава дэманструюць публіцыстычныя прыкметы, унікальны кангламерат 
журналісцкага і публіцыстычнага пачаткаў назіраецца ў аналітычных жан-
рах, амаль адсутнічае элемент публіцыстычнасці ў інфармацыйных жанрах.

Адзін з ключавых элементаў публіцыстыкі – інтэнсіфікацыя аўтарскай 
пазіцыі – знайшоў выразную рэпрэзентацыю ў сучасных медыятэкстах, 
прадстаўленых у калонках (аўтарская калонка, калонка рэдактара). Часцей 
за ўсё можна сустрэць меркаванне, што калонка – гэта аўтарская рубрыка, 
якую кожны аўтар запаўняе па ўласным жаданні і піша ў любым прыдатным 
яму жанры. Аднак даследчык сучасных жанраў С. Успенская адзначае, што 
вялікая група тэкстаў калонак валодае блізкімі прыкметамі, што дазваляе 
гаварыць пра аб’яднанне гэтых тэкстаў новым гібрыдным жанрам. Жан-
раўтваральныя прыкметы каментарыя і нарыса як жанраў, найбольш блізкіх 
да калонкі, не адпавядаюць цалкам прыкметам тэкстаў, змешчаных у калон-
ках. С. Успенская ўпэўнена, што менавіта сучасная культурна-гістарычная 
сітуацыя і сацыяльныя прыярытэты садзейнічаюць станаўленню новай 
жанравай формы. Больш за тое, гэтыя тэксты знаходзяцца на памежжы 
аналітычных і мастацка-публіцыстычных жанраў і патрабуюць адпаведнасці 
формы і зместу як раўназначных для жанраўтварэння.

Журналісты, якія працуюць у апісаным жанры, ці калумністы, бясспрэч-
на, павінны быць не шэраговымі, як у прафесійным, так і ў інтэлектуальным 
плане. Гэта асобы, да якіх прыслухоўваюцца, меркаванне якіх цікава для 
аўдыторыі. Нездарма ёсць асобная і асаблівая форма – калонка рэдактара як 
самага аўтарытэтнага для аўдыторыі аўтара. Найменне «калумніст» стаіць 
у  адным шэрагу з «рэпарцёр», «інтэрв’юер», «фельетаніст», «нарысіст» 
і пад. Калумністам можа выступаць як журналіст і публіцыст, так і эканаміст 
і палітолаг і г. д. Калумністыка як феномен журналістыкі мае разнавіднасці 
(блогі ў інтэрнэт-выданнях, аўтарскія праекты/перадачы ў аўдыявізуальнай 
журналістыцы).

Незалежна ад меркаванняў даследчыкаў, што сабой уяўляе калон-
ка – форму ці новы гібрыдны жанр, інтэнсіфікацыя калумністыкі – гэта 
маніфестацыя новага напрамку і ў айчыннай медыясферы – канцэптуаль-
най журналістыкі. Сусветныя тэндэнцыі развіцця журналістыкі пачатку 
XXI ст. – аўтарызацыя тэксту, персаніфікацыя, дыялагізацыя, дэмакраты-
зацыя, актывізацыя мадальных канструкцый і інш. – сталі перадумовай 
станаўлення і развіцця дадзенага напрамку ў беларускай медыясферы.

Тэрмін «канцэптуальная журналістыка» набыў грамадскі рэзананс у пе-
рыяд асвятлення амерыканскімі СМІ прэзідэнцкай кампаніі 1996 г. Гэты 
новы напрамак адлюстраваў тэндэнцыю пераходу ад інфармацыйнасці да 
аналітычнасці ў асвятленні найперш палітычных працэсаў. Крытыкі напрам-
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ку папярэджвалі аб неаб’ектыўным, тэндэнцыёзным паказе рэчаіснасці, 
аднабаковай інтэрпрэтацыі падзей. Аднак у прафесійнай прэсе выказвалася 
ўпэўненасць, што канцэптуальная журналістыка неабходна аўдыторыі, якая 
ў сучасных сацыяльна-эканамічных умовах перапоўнена інфармацыяй, але 
мае патрэбу ў яе тлумачэнні, ацэнцы і інтэрпрэтацыі.

Задача вывучэння канцэптуальнай журналістыкі ў Беларусі была акрэс-
лена прафесарам С. Прохаравай яшчэ на пачатку 2000-х гг. Канцэптуальная 
журналістыка, па яе вызначэнні, асаблівым чынам «працуе са словам… 
фарміруе адносіны гаворачага да моўнага знака і ўдзельнічае ў фарміраванні 
канцэптуальнай карціны свету носьбітаў мовы»1. Аналіз газетных тэкстаў 
у кагнітыўна-дыскурсіўнай парадыгме, сцвярджае В. Дзесюкевіч, дазволіў 
вызначыць ключавы метад канцэптуальнай журналістыкі – «стварэнне пе-
раканаўчых для чытача профілей канцэптаў на аснове выяўленай канцэп-
туалізацыі моўнага знака вядомымі асобамі, параўнанне з якімі дазваляе 
чытачу асэнсаваць уласную канцэптуалізацыю, дзякуючы чаму і адбываецца 
“пазнанне сэнсу і пазнанне сябе чытачом’’»2.

Канцэптуальная журналістыка – гэта найперш аўтарская журналістыка, 
дзе дамінантным элементам прадстае ўласнае меркаванне, грамадзянская 
пазіцыя, суб’ектыўны погляд аўтара, паколькі ён выступае ад свайго імя 
і прынцыпова прэзентуе асабістыя думкі. Гэта журналістыка, арыентава-
ная на ацэнку і аналіз, таму ўся аналітычная журналістыка канцэптуаль-
ная. Канцэптуальная журналістыка аперыруе канцэптамі нацыянальнай 
 лагасферы, часам у працэсе інтэрпрэтацыі (наўмысна ці не) трансфармуючы 
іх  традыцыйны змест. Гэта ўплывае на карціну свету нацыі, мадыфікуе 
ментальныя каштоўнасныя стэрэатыпы і ўстаноўкі. У канцэптуальнай жур-
налістыцы інфармацыйная функцыя і функцыя ўздзеяння карэлююць, пры 
гэтым у тэкстах своеасаблівым чынам спалучаюцца экспрэсія і стандарт.

На наш погляд, менавіта феномен канцэптуальнай журналістыкі на 
сучасным этапе сінкрэтызаваў журналістыку і публіцыстыку як тыпы твор-
часці і як віды грамадскай дзейнасці. Апрыоры гаворка ідзе пра якасную 
журналістыку, паколькі менавіта канцэптуальная журналістыка, напаўня-
ючы новымі сэнсамі і адценнямі канцэптасферу аўдыторыі, фарміруе ці 
карэкціруе грамадскую думку. 

1 Прохорова С. М. Концептуальная журналистика в Беларуси // Язык и социум : 
материалы междунар. науч. конф., Минск, 6–7 дек. 2002 г. : в 2 ч. / редкол.: Л. Н. Чумак 
(отв. ред.) [и др.]. Минск, 2003. Ч. 1. С. 54.

2 Десюкевич О. И. К вопросу о концептуальной научной журналистике: из опыта 
работы журнала «Знание – сила» // Весн. БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педа-
гогіка. 2007. № 2. С. 103.
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7.2. Факт і вобраз у публіцыстыцы

Факт (ад лац. factum – ‘тое, што зроблена ці ўжо адбылося’) – сапраўд-
ная, рэальная падзея, з’ява. Для журналіста факт – гэта найперш дакладныя 
звесткі, якія ўстанаўліваюць рэальнасць існавання якіх-небудзь з’яў (прад-
метнага ці ідэальнага інфармацыйнага шэрагу) у цяперашнім ці мінулым. 
У журналістыцы да фактаў прад’яўляюцца асаблівыя патрабаванні: аб’ек-
тыўнасць, непрадузятасць, праўдзівасць.

Падчас працы з фактамі журналістам неабходна: 1) асэнсаваць, з якіх 
крыніц яны атрыманы; 2) вызначыць, з якой мэтай рэспандэнты паведамілі 
аб фактах; 3) адрозніваць факт навукі ад звычайных фактаў.

Навуковыя факты заснаваны на шматлікіх эксперыментах, эмпірычных 
даследаваннях і вопытах. Яны з’яўляюцца вынікам навуковага абагуль-
нення. У журналісцкіх матэрыялах нярэдка звяртаюцца да фактаў навукі. 
Асабліва часта выкарыстоўваюцца даныя сацыялагічных даследаванняў, 
экспертныя заключэнні, статыстычныя даныя і вынікі эксперыментаў. Такія 
фактычныя звесткі прымяняюцца ў выглядзе ілюстрацыйнага матэрыялу 
або ў якасці асноўных ці дадатковых аргументаў, надаючы аўтарскім раз-
важанням выразную пераканаўчасць.

Фактаграфічныя матэрыялы з’яўляюцца дакументальнай асновай 
журналісцкага твора, дакладнай фіксацыяй падзей, што адбываюцца 
ў  рэчаіснасці. Апора на фактаграфічны матэрыял – норма журналісты-
кі, адна  з найважнейшых перадумоў выканання прынцыпу праўдзівасці. 
 Пераўтвараючыся ў журналісцкі твор, фактаграфічныя матэрыялы заўжды 
падпадаюць пад тлумачэнне, непазбежна набываючы актуальныя якасці.

Вобраз – мастацкая форма адлюстравання рэчаіснасці, якая раскрывае 
агульнае праз канкрэтнае, індывідуальнае. Стварэнне мастацкага вобраза 
цесна звязана з адборам найбольш характэрных, істотных бакоў прадмета 
ці падзеі. Вобраз адначасова ўплывае на розум і на пачуцці.

Як адзначае М. Цікоцкі, у мастацкай літаратуры, у кожным яе тво-
ры ўвесь змест павінен быць вобразным, што адрознівае яго ад іншых 
( немастацкіх) твораў літаратуры, дзе вобразнасць зместу бывае толькі 
эпізадычнай. У сувязі з гэтым у мастацкім творы вобразным можа стаць 
любое, самае звычайнае «бязвобразнае» слова. Адсюль можна зрабіць 
выснову аб існаванні двух відаў вобразнасці ў сістэме мастацкага твора: 
адкрытай, традыцыйнай (тропы), і схаванай, унутранай, якая зʼяўляецца 
асноўным, вядучым сродкам увасаблення ідэйна-мастацка-вобразнага 
зместу. Гэтыя віды вобразнасці арганічна ўзаемадзейнічаюць у сістэме 
мастацкага твора, набываючы ў кожным канкрэтным выпадку (у залеж-
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насці ад зместу, ідэі, жанру твора і творчай манеры аўтара) свае адметныя 
рысы і асаблівасці.

Вобраз у мастацкіх і публіцыстычных тэкстах мае сутнаснае адроз-
ненне. Публіцыстычны вобраз залежны ад аўтарскай задумы і інтэрпрэ-
тацыі фактаў. Аўтарская інтэрпрэтацыя прадугледжвае, што публіцыст 
пры апісанні можа: 1) пераасэнсаваць факты; 2) падзяліцца ўласнымі 
ўражаннямі; 3) выказаць свае эмацыйныя адносіны; 4) на аснове фактаў 
спрагназаваць верагоднае развіццё сітуацыі і пад. Прапускаючы факты 
праз прызму ўласнага аўтарскага светапогляду, публіцыст такім чынам 
падвяргае іх мастацкай трансфармацыі.

У вобразнай трактоўцы фактаў вялікую ролю адыгрывае аўтарскае 
ўяўленне. Калі ў аналітычных творах асноўная задача – аналіз рэчаіснасці, 
то ў мастацка-публіцыстычных жанрах найважнейшае стварэнне даку-
ментальнага вобраза праз ланцужок асацыятыўных сувязей і вобразных 
уяўленняў. Часта тут журналіст сутыкаецца з супярэчнасцю: трэба дакладна 
перадаць факты рэчаіснасці і ў той жа час стварыць новы вобраз за кошт 
пераўтварэння асобных характарыстык аб’екта.

7.3. Эвалюцыя публіцыстычнага маўлення. Сістэма 
выяўленча-выразных сродкаў публіцыстыкі

У апошняе дзесяцігоддзе адбыліся значныя змены ў журналістыцы, што 
паўплывала на ўсю сістэму сродкаў масавай інфармацыі. Інтэнсіўна раз-
віваецца маўленчая практыка, пастаянна расце аб’ём журналісцкіх матэры-
ялаў, павялічваецца разнастайнасць і шматаспектнасць стылістычных з’яў 
і стылёвай дыферэнцыяцыі.

У выніку фарміравання інфармацыйнага грамадства з’явіўся новы стыль, 
значны ўплыў на станаўленне якога аказала постмадэрнісцкая культура 
з характэрнай манерай пісьма: «…цытаванне спадчыны папярэдніх эпох, 
пераасэнсаванне элементаў культуры мінулага, парадзіраванне, іранізіра-
ванне, прыём гульні, шматузроўневая арганізацыя тэкстаў»1, «асэнсаваны 
плюралізм стыляў, жанраў, моў… дынамізм, інтэрактыўнасць, інтэртэкс-
туальнасць (гіпертэкстуальнасць), ацэнтрызм»2.

Відавочнымі ў публіцыстычным маўленні з’яўляюцца і змены ў моўнай 
арганізацыі журналісцкага тэксту – у прыватнасці, у суадносінах гутарковай 
і кніжнай лексікі. Адна з прычын – гістарычна абумоўлены інтэрферэнт-

1 Усовская Э. А. Парадигма постмодернизма в культуре ХХ века. Минск, 2006. С. 41.
2 Там жа. С. 44.
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ны ўплыў беларускай мовы на рускую з дамінантнай кніжна-пісьмовай 
традыцыяй. Даследчыкі адзначаюць: традыцыя фарміравання беларускай 
літаратурнай мовы – размоўна-літаратурная – праектуецца на маўленчую 
парадыгму сучаснай рускай мовы. Заўважана, што газета «СБ. Беларусь 
сегодня» стварыла маўленчы ідэал для рускамоўных беларускіх СМІ, у якім 
знайшлі сваё арганічнае спалучэнне вусны і кніжны элементы, што дыягна-
зуецца беларускай традыцыяй – раўнамернага і раўнапраўнага суіснавання 
іх у літаратурным маўленні.

Вызначальнай асаблівасцю публіцыстычнага стылю стала  ацэначнасць. 
Па сваёй галоўнай функцыі медыя вымагаюць не толькі намінацыі прадме-
таў і з’яў, але найперш іх ацэначнай кваліфікацыі. Інфармуючы  насельніцтва, 
аналізуючы рэчаіснасць, СМІ так ці інакш абавязаны даць сацыяльную 
ацэнку, г. зн. характарызаваць падзеі з пункту гледжання інтарэсаў усяго 
грамадства. У працэсе журналісцкай практыкі выпрацоўваюцца выразныя 
формы, сродкі, спосабы ацэнкі, выражэння адносін да розных з’яў, асоб, 
прадметаў і працэсаў грамадскага жыцця. Пасродкам медыя гэтыя формы 
і спосабы атрымліваюць шырокае распаўсюджанне і становяцца сацыяльна 
замацаванымі. На думку навукоўцаў, «насычаючы мову ацэначнымі срод-
камі, журналістыка пашырае магчымасці мовы ў гэтай галіне, абагачаючы 
сінаніміку, паглыбляючы і ўдакладняючы семантыку сродкаў выражэння, 
ствараючы шматвобразныя варыянты і адценні ацэначнасці. З чыста моўнага 
пункту гледжання набыццё словам ацэначнай афарбоўкі трэба разглядаць 
як абагачэнне»1.

Мова і грамадства ўзаемаабумоўлены, таму лексіка не толькі адлю-
строўвае змены ў жыцці соцыуму, але і ў пэўнай ступені прагназуе іх. Гэта 
і вызначае прадуктыўнасць сацыяльна-ацэначнай лексікі ў мове друкаваных 
і электронных медыя. Гаворка тут найперш пра канцэптуальную лексіку, 
паколькі менавіта яна ўплывае на свядомасць людзей, выступаючы стыму-
лятарам канкрэтных рэакцый, тым самым мадэлюе мысленчыя працэсы 
і паводзіны членаў этнасоцыуму.

Кожны канцэпт, як правіла, можа быць па-рознаму расшыфраваны 
ў залежнасці ад пэўнага кантэксту і культурнага вопыту, культурнай інды-
відуальнасці канцэптаносьбіта. Гэта выклікае шырокае распаўсюджанне 
апазіцыйных маніпулятыўных тэкстаў, якія спекулююць на дамінантных 
канцэптах нацыянальнай культуры. У сучасным медыятэксце такія ключа-
выя паняцці, як зямля, Радзіма, беларускі народ, чалавек, праца, маці, дзеці, 

1  Солганик Г. Я. Язык политики, язык СМИ (газеты) и литературный язык // Язык 
СМИ и политика / под ред. Г. Я. Солганика. М., 2012. С. 245.
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пашырылі сваё асэнсаванне, набылі новыя канатацыі, часта з актуалізава-
ным негатыўным канататыўным маркіраваннем.

Склад канцэптуальнай лексікі пастаянна мяняецца, але сам разрад за-
стаецца ключавым, вызначаючы структуру слоўніка, характар і напрамак 
дзейнасці медыя. Канцэпты арганізуюць семіятычную і жанравую прастору, 
фарміруюць асноўныя вектары камунікацыі і яе змястоўна-тэматычную 
будову. Вядомы расійскі даследчык Г. Салганік сцвярджае, што «набыццё 
канцэптуальнымі словамі сацыяльна-ацэначных элементаў звязана з праг-
матычнай функцыяй мовы. Мова – гэта эфектыўны сродак змены канцэпту-
альнай сістэмы рэцыпіента (часта падсвядома), ідэалагічных палажэнняў, 
канструкцый. Таму мова выступае як сацыяльная сіла»1. Асабліва прагма-
тычны патэнцыял ключавых слоў узрастае ў перыяд важных сацыяльных 
падзей, выбараў, пераўтварэнняў у грамадстве.

У канцэптуальнай журналістыцы, якая ўзнікла на сучасным этапе раз-
віцця маўленча-мысліцельнай галіны сродкаў масавай інфармацыі, акрэ-
слілася новая з’ява – персаніфікацыя. Так, прафесар Я. Засурскі сцвярджае: 
«Адбываецца персаніфікацыя ў сродках масавай інфармацыі»2.

Узнікненне ў СМІ персаніфікацыі звязана не толькі з фарміраваннем 
новага публіцыстычнага стылю, але і з шэрагам іншых фактараў: пера-
размеркаваннем каштоўнасцей, змяненнем статусу адрасата і адрасан-
та журналісцкага тэксту, трансфармацыяй жанравай сістэмы і інш. Калі 
раней, асабліва ў савецкія часы, моўная асоба журналіста параўнальна 
з пісьменніцкай была сацыяльна-арыентаванай, пасіўна аўтарызаванай, то 
зараз публіцыстычнае маўленне характарызуецца асобасным падыходам 
да адлюстравання рэчаіснасці: праз прызму светаўспрымання і індывіду-
альнага меркавання журналіста выяўляецца асэнсаванне жыццёвых фак-
таў, рэалій, якія ў публіцыстычным маўленні атрымліваюць тлумачэнне 
і ацэнку з адпаведным каментарыем. У выніку кагнітыўнай апрацоўкі 
перадаваемай інфармацыі журналіст здзяйсняе функцыю канструявання 
рэчаіснасці, адпаведна актыўна ўдзельнічае ў канцэптуальнай рэфлексіі 
грамадства і сацыялізацыі індывідаў.

Паняцце «персаніфікацыя» ў журналісцкім тэксце будзе няпоўным, калі 
пакінуць па-за ўвагай такую важную для тэкстаўтварэння і тэкстаўспрыман-
ня катэгорыю, як мадальнасць. Менавіта яна аб’ядноўвае складнікі тэксту 
ў адзінае сэнсавае і структурнае цэлае.

1 Солганик Г. Я. Язык политики, язык СМИ (газеты) и литературный язык. С. 249.
2 Засурский Я. «Идет персонификация в средствах массовой информации» (Интер-

вью С. Уразовой)  // ТелеЦентр. 2006. № 2 (16). С. 9.
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У навуковай літаратуры тэкставая мадальнасць атаясамліваецца з суб’ек-
тыўна-ацэначнай характарыстыкай аб’екта/прадмета ў тэксце. Намі ма-
дальнасць разглядаецца як катэгорыя, якая ўключае самыя розныя віды 
кваліфікацыі паведамляемага, у тым ліку «побач з суб’ектыўнай (эмацы-
янальнай, станоўчай, негатыўнай і інш.) аб’ектыўную (інтэлектуальную, 
лагічную і інш.) ацэнку зместу тэксту»1.

Мадальнасць тэксту, аб’ектыўная і суб’ектыўная, прымушае ўспры маць 
тэкст як цэласны твор. Часта ў залежнасці ад жанравай прыналежнасці 
тэксту суадносіны суб’ектыўнага і аб’ектыўнага складнікаў вар’іруюцца.

Суб’ектыўная мадальнасць журналісцкага тэксту (ці аўтарская 
 ма дальнасць) – гэта выражэнне ў тэксце адносін аўтара да інфармацыі, яго 
канцэпцыя, меркаванне, яго каштоўнасныя арыентацыі, якія прадстаўлены 
чытачу. Паколькі перадача інфармацыі адбываецца скрозь прызму аўтарскай 
пазіцыі, аўтарскіх адносін да аб’екта адлюстравання, факт у журналісцкім 
тэксце атрымлівае мадальную валентнасць і з дадзенай пазіцыі вызначаецца 
як суб’ектыўная рэальнасць. Пры гэтым накладваецца дадатковая «асобас-
ная» інфармацыя, якая матывавана інтэнцыяй аўтара і зʼяўляецца элементам 
агульнай аўтарскай канцэпцыі.

Асноўнай тэндэнцыяй сучаснага публіцыстычнага маўлення зʼяўляец-
ца актывізацыя мадальных працэсаў. Гэта заканамерна, калі ўлічыць, што 
ў аснове постмадэрнісцкіх адносін да рэчаіснасці «ляжыць прызнанне яе 
ўмоўнага характару і адмаўленне магчымасці аб’ектыўнага пазнання»2. Ад-
сюль узрастае ўвага да розных спосабаў аўтарызацыі газетнага тэксту (ад 
ацэначнасці і мадальнасці да абагульнення). Як адзначае прафесар В. Іўчан-
каў, уся сукупнасць мадальных і аўтарызаваных канструкцый у адносінах 
да мэтавых установак матэрыялу вядзе да неабходнасці змяніць афармленне 
і размеркаванне традыцыйных жанраў газетных публікацый, абвастраецца 
пытанне аб змяшчэнні межаў паміж імі.

Такім чынам, сёння назіраецца заканамерны працэс фарміравання  новага 
публіцыстычнага стылю, які абумоўлены такімі лінгвістычнымі характары-
стыкамі, як спецыфічны набор канцэптаў, дысбаланс стандарту і экспрэсіі, 
мадальна-ацэначная экспансія, аўтарызацыя і персаніфікацыя з адпаведным 
адборам моўных сродкаў, інтэнцыянальная скіраванасць і інш.

1 Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на матери-
але креолизованных текстов) : учеб. пособие для студентов фак. иностр. яз. вузов. М., 
2003. С. 30.

2 Сметанина С. И. Медиатекст в системе культуры (динамические процессы в язы-
ке и стиле журналистики конца ХХ века). СПб., 2002. С. 171.
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7.4. Аўтарскі характар журналістыкі: 
 патрабаванні да мовы, мастацкай вобразнасці, 
 эмацыйнай насычанасці тэкстаў. Калумністыка 
на старонках сучаснай друкаванай перыёдыкі

Агульны напрамак змен, што адбываюцца ў апошнія гады ў сферы 
суб’екта дыскурсу СМІ, вызначаецца даследчыкамі медыястылістыкі як 
«глабальная аўтарызацыя», г. зн. узмацненне асобаснага пачатку ў тэкстах 
газетнай публіцыстыкі1. Максімальна адкрыта праявіць сваю аўтарскую 
пазіцыю, індывідуальнасць і творчае майстэрства дазваляе журналісту ме-
навіта жанр калонкі, якая прадстаўляе сабой журналісцкі твор, створаны 
на аснове кангламерату творчай ідэі аўтара і канцэптуальнай скіраванасці 
выдання.

Заснавальнік беларускай школы медыядыскурсу прафесар В. Іўчанкаў 
падкрэслівае, што рост папулярнасці аўтарскіх калонак прама прапарцы-
янальна залежыць ад моўнай асобы аўтара, яго прафесійных здольнасцей. 
Таму зразумела, што да калонкі, найперш калонкі галоўнага рэдактара, 
прад’яўляюцца самыя высокія патрабаванні па розных параметрах – ка-
мунікатыўнай даступнасці, стылістычнай адметнасці, сэнсава-змястоўнай 
насычанасці, канцэптуальнай адпаведнасці, факталагічнай дасканаласці 
і этычнай адказнасці. Многія калонкі становяцца своеасаблівай візітоўкай 
газеты і часта па аргументаванасці і глыбіні аналізу падзеі набліжаюцца да 
жанру аналітычнага артыкула. 

На долю калумніста выпадае цяпер якасна іншая, больш адказная за-
дача – па-свойму, жыва і ярка каментаваць падзеі і факты, дзяліцца сваімі 
думкамі і разважаннямі з чытачом. Сёння чытача ўсё больш цікавяць аса-
бістыя думкі і погляды аўтара на тыя ці іншыя праблемы, свой падыход 
і свой стыль разважанняў у творы:

Две трети работающих в кадре тележурналистов оставляют устойчивое впе-
чатление инкубатора. Иногда думаешь: не папа ли Карло долотом и рубанком 
сработал их конвейерным методом? Пытаясь разгадать этот феномен, допускаю, 
что, может быть, это следствие массового осложнения какой-то тайной пандемии 
безвкусицы? Может, им кажется, что это очень кинематографично: делать большие 
глаза, возбужденно тараторить на бегу и по-кукольному вверх-вниз махать обеими 
руками? (СБ. Беларусь сегодня, СБ). 

1 Вепрева И. Т. Феномен таблоидных СМИ: от человека социального к человеку 
фамильярному // Лингвистика речи. Медиастилистика : коллектив. моногр., посвящ. 
80-летию проф. Г. Я. Солганика. М., 2012. С. 268.
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У калонках аўтарская думка становіцца галоўным арганізуючым эле-
ментам кампазіцыі, а ў якасці асноўнага функцыянальна-сэнсавага тыпу 
тэкстаў калонкі выступае разважанне: 

…Але гэта ўжо тэма наступнай калонкі маіх разважанняў, якая, я ўпэўнены, 
выкліча шмат эмоцый (Ганцавіцкі час, ГЧ).

Дадзены сэнсавы тып патрабуе ад аўтара выкладу ўласнай пазіцыі шля-
хам лагічнага разгортвання заяўленых тэзісаў і адбору канкрэтных рацы-
янальных аргументаў. «Пры гэтым спектр эмацыянальнасці надзвычай 
шырокі, але галоўная якасць застаецца нязменнай: выказванне даецца ад 
імя канкрэтнай асобы, што робіць маўленне дакументальным, праўдзівым, 
непасрэдным»1.

Пераехаць, кажуць людзі, – тое самае, што згарэць. Часткова мушу з гэтым 
пагадзіцца, бо сапраўды, пры змене месцажыхарства рэдакцыі, некаторы наш 
 набытак ужо не належыць аднаўленню. Асабліва гэта тычыцца так званых «рарытэ-
таў» – рэчаў, якія служылі не аднаму пакаленню раёншчыкаў. Старыя  крэслы, бо 
на іх сядзелі… Гадзіннік, бо па ім звяралі час… Сталы, бо за імі пісалася «гісторыя 
сучаснасці» (Шлях перамогі, ШП).

Сучасны журналіст, рэдактар, на думку даследчыкаў, паўстае асобай, 
якая самастойна асэнсоўвае і ацэньвае рэальную сітуацыю, моўнай разня-
воленасцю дэманструе сваю светапоглядную пазіцыю і індывідуальнасць. 
Гэта меркаванне знаходзіць сведчанне ў матэрыялах рубрыкі:

На мою хорошую знакомую написали очередную анонимку. Ключевое слово 
здесь – «очередную». Вот уже несколько лет какой-то мерзавец(-цы) бьет и бьет 
в одну точку. То ли хотят ей нервы попортить, то ли им кот дорогу перебежал, то 
ли ее место кому-то понадобилось – теперь сам черт не разберет. Поразительно! 
Но каждый раз анонимкам, от которых за километр несет злобой и глупостью, 
«дают ход», разбираются и отряжают на расследование важных лиц. Выяснив, что 
«факты не подтвердились», бумаги кладут под сукно, а через квартал-другой все 
повторяется. Моя знакомая, между прочим, крупный, серьезный работник, стара-
тельно делает вид, что не переживает – мерзавец(-цы), выждав некоторое время, 
вновь берется за свое. Да хоть бы обвинения были какие-то серьезные! Обычная 
чепуха, слухи, сплетни, короче, полный бред. Но почему-то «наверху» ни у кого 
не хватает смелости скомкать эти грязные бумажки и выбросить. Просыпается 
старый, впитанный веками холопства страх за свою шкуру (СБ).

1  Солганик Г. Я. Лингвистика речи в настоящем и будущем // Лингвистика речи. 
Медиастилистика. С. 13.
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Калонка калумніста разлічана на «суаўтарства» з чытачом, для чаго 
выкарыстоўваецца вялікая разнастайнасць спосабаў і сродкаў, якія накіра-
ваны на актывізацыю мысліцельнага працэсу ў чытача і прымушаюць яго 
разважаць наконт прыведзеных фактаў:

Готова ответить всем, кто пожелает высказаться (Беларус-МТЗ Обозрение, 
БМТЗ).

Скіраванасць на актыўнае ўключэнне чытача рэалізуецца найперш у за-
галоўку калонкі – «лавушцы ўвагі» чытача (В. Кастамараў). Загаловак  калонкі 
ўяўляе цікавасць для даследавання  як індывідуальнага стылю аўтара, так 
і стылістыкі выдання. Унікальнасць гэтай маўленчай адзінкі не толькі ў тым, 
што загаловак займае моцную пазіцыю ў газетным тэксце і,  адпаведна, у  самой 
рубрыцы. Вучоныя адзначаюць, што сукупнасць загалоўкаў уяўляецца сама-
стойным маўленчым творам, аналагічным (але не ідэнтычным)  разгорнутаму 
газетнаму тэксту, асноўным элементам якога зʼяўляецца  непасрэдна сам 
 загаловак. Даследчыкі маўленчай практыкі СМІ выдзяляюць два змястоўныя 
складнікі гэтага тыпу тэкстаў – акаляючы свет і аўтар. 

Аналіз загалоўкаў рубрыкі «Калонка рэдактара» дае падставы сцвяр-
джаць, што дамінуюць мадальныя структуры: «Слова служыць людзям» 
(Слава працы, СП); «Твой голас вырашае будучае краіны» (Дзянніца, Дз.). 
Гэты факт сведчыць, што канцэптуальная скіраванасць аўтарскіх рубрык 
на вызначэнне пазіцыі калумніста да з’яў рэчаіснасці выклікае адпаведны 
выбар аўтарызаваных моўных сродкаў:

Упэўнена, усім у сталіцы беларускага пісьменства будзе цікава і зручна.  
Бо жывуць у Шчучыне надзвычай гасцінныя, добрыя людзі, якія любяць свой горад 
і тых, хто да нас прыязджае з адкрытай душой. І да чаго ж радасна на сэрцы, што 
менавіта беларускае слова так ускалыхнула наш родны сэрцу куточак, натхніла на 
такія добрыя справы і плённыя пераўтварэнні… Раз чакаем гасцей, трэба навесці 
парадак у дварах і пад’ездах.  Калі ўвесь горад нагадвае зараз вялікую кватэру 
падчас генеральнай уборкі, то і самі жыхары (не толькі арганізацыі!) павінны 
закасаць рукавы і навесці належны парадак у сваіх дварах, пад’ездах, на прыляга-
ючай тэрыторыі. Як часта можна бачыць дагледжаны гародчык, а на другім баку, 
за плотам, пустазелле ды смецце! Ці ж па-людску гэта? (Дз.).

Для фарміравання мадальнага значэння выкарыстоўваюцца: а) скла-
даныя сказы з даданай тлумачальнай часткай: «Кто бы мог подумать, или 
Триумф карамелек и неутешительные выводы» (Брэсцкая газета, БрГ), 
«Честнейший Северин: вид сбоку» (СБ); б) лексічныя адзінкі з экспрэсіў-
нымі семамі: «Упавшие пенсии обещают подняться» (БрГ); в) пытальныя, 
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клічныя сказы, пытальна-адказныя адзінствы, сінтаксічныя канструкцыі, 
характэрныя для размоўнага стылю (аднасастаўныя, няпоўныя, парцэля-
цыя): «Бережливость в действии» (БрГ), «Хто, калі не мы?» (Маладзечан-
ская газета, МГ), «Жыццё ў палоску. Сёння – белая» (МГ), «Минск? Дайте 
радиосвязь с Горами…» (Сельская газета, СГ), «Как выполняется программа 
по преодолению пьянства и алкоголизма в Жодино?» (Жодзінскія навіны, 
ЖН); г) нанізванне аднародных членаў (як правіла, для павелічэння экспрэ-
сіўнасці і дынамікі выкарыстоўваюцца дзеясловы): «Украина не пропадет: 
выстоит, разберется, определится и пойдет дальше» (БрГ), «Жыць, любіць, 
спадзявацца і верыць» (МГ); д) паралінгвістычныя элементы, фотаздымкі, 
сімвалы, графічныя і колерныя выдзяленні, якія выконваюць асобную ролю. 
Так, напрыклад, двукоссе не проста пунктуацыйны знак, але і невербальны 
актуалізатар сэнсу, які часта нясе ключавую ацэначную нагрузку: «“Наро-
дзец” для ўлады становіцца залатой жылай» (ГЧ). Падобную функцыю вы-
конвае ў загалоўках і шматкроп’е: «Вспомним хорошее… И сделаем» (СГ).

Інфармацыйная каштоўнасць загалоўкаў рубрыкі мінімальная. Асноў-
ная функцыя, якую яны выконваюць, – фатычная, што выклікана імкнен-
нем аўтара да эмацыянальнага ўключэння свайго чытача ў дыялог. Сама 
прырода журналісцкай творчасці дыялагічная. Прынцып дыялагічнасці 
прадугледжвае актыўнае выкарыстанне імператыўных формаў: «Падпішыся 
і выйграй!» (МГ), «Будзем разам!» (МГ), «Усё ў нас атрымаецца!» (МГ), 
«Преодолейте лень» (Калінкавіцкія навіны, КН), «Адмоўся ад цыгарэт!» 
(Дз.), «Пойми и прости…» (ШП), «Остерегайтесь бендеров» (КН). Важнай 
характарыстыкай загалоўкаў як аднаго з найбольш чытаемых відаў газет-
нага тэксту  зʼяўляецца арыентаванасць на канкрэтны тып чытача. Параўн.: 
«Слово к читателю» (ЖН), «Уважаемые читатели» (Прысталічча, Пр.).

Маўленчая спецыфіка загалоўкаў калонкі прадугледжвае невялікую 
колькасць слоў. Найбольш пашыраны двух-/трохэлементныя спалучэнні: 
«Год узнагарод» (МГ); «В интересах большинства» (КН), «Игра на разде-
вание» (БрГ), «Под бой часов» (Пр.). Большасць загалоўкаў не ўкладваец-
ца ў схему простага двухсастаўнага сказа: «С иском по жизни» (СБ), «Без 
раскачки» (ЖН), «Па змесце і форма» (МГ); «Happy end под вопросом» 
(БрГ), «Как звезды в ночи» (Пр.) і інш. Як правіла, гэта аднасастаўныя 
дзейнікавыя (намінатыўныя) сказы: «Источник повышенной опасности» 
(БрГ), «Такое прызванне» (МГ), «Граненое зло» (ЖН).

Адной з сутнасных тэкставых характарыстык загалоўкаў зʼяўляецца 
інтэртэкстуальнасць: «Земной компас надежды» (ШП), «По щучьему ве-
лению…» (Дз.). Тэкст, у якім прысутнічае хаця б адзін з прэцэдэнтных 
феноменаў, на думку даследчыкаў, апрыоры «экспрэсіўны, бо стварае дву-
планавасць ці шматпланавасць, інтэртэкст служыць мэтам моўнай гульні 
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рознага кшталту: садзейнічае паэтызацыі тэксту, стварае паэтычны намёк, 
падтэкст, прапануе загадку, стварае іранічнае, саркастычнае, гратэскнае, 
трагічнае ці іншае гучанне, садзейнічае сінхранізацыі сэнсу, надае  звычай-
наму выразу сэнс іншасказання – палітычнага, паэтычнага, філасофскага 
ці якога- небудзь іншага, часам проста нараджае жарт»1, напр.: «Карманная 
статистика, или Чудеса, да и только» (БрГ). У загалоўках сустракаецца ўвесь 
арсенал прэцэдэнтных сродкаў: цытаты, прымаўкі, прыказкі, крылатыя вы-
разы, песенныя радкі, біблейскія перыфразы і інш.: «Не укради» (ЖН), «Не 
свое не жалко» (ЖН), «Творить от избытка сердца» (МГ), «Тайное явное» 
(СБ), «Тестирование со слезами на глазах» (БрГ), «Потолок ледяной…» 
(СГ), «Губит людей не пиво?» (КН), «Поставьте свечку за озимые» (БрГ) 
і інш. Актыўнае выкарыс танне прэцэдэнтных феноменаў ці фактаў інтэртэк-
стуальнасці павышае суб’ектыўнасць ствараемай у журналісцкім тэксце 
карціны свету і  зʼяўляецца кагнітыўным маўленчым сродкам персаніфікацыі 
аўтара, паколькі, як сцвярджае С. Смятаніна, працэс выбару «чужога» слова, 
безумоўна, звязаны з індывідуальным густам, індывідуальнымі прыярытэ-
тамі, менталітэтам пішучага, яго энцыклапедычным патэнцыялам.

Прэцэдэнтныя тэксты ўяўляюць сабой своеасаблівую лакмусавую па-
перку, якая характарызуе ўзровень культуры і журналіста, і чытача, паколькі 
«нерэлевантнасць, неапраўданасць выбару прэцэдэнтнага феномена непаз-
бежна прыводзіць да камунікатыўнай няўдачы, адказнасць за якую нясе 
журналіст»2. Моднае, актуалізаванае ў дыскурсе СМІ слова лёгка перайма-
ецца носьбітамі мовы і набывае статус прэстыжнай адзінкі маўлення, якой 
пры выбары сродкаў выражэння аддаецца безумоўная перавага. Праз СМІ 
адпаведная лексіка і фразеалогія ўваходзяць у свядомасць шматмільённага 
адрасата, уплываючы на карціну свету, змяняючы лагасферу індывідуумаў, 
а тым самым і маўленча-мысліцельную культуру ўсяго народа. Напрыклад, 
загаловак «Голосуй, не голосуй… все равно  жить придется по первому 
 варианту» (БрГ), у аснове якога размоўны выраз з інвектыўнымі элементамі 
(якія аўтар паспрабаваў замаскіраваць шматкроп’ем), можна разглядаць 
і як прыклад схаванай агрэсіі, і як знявагу. Такі моўны «экстрэмізм» толькі 
стымулюе рост маўленчай агрэсіі ў публічнай камунікацыі.

Эвалюцыя жанру калонкі ідзе ў кірунку ўзмацнення ў ёй праблемных, 
навуковых, публіцыстычных пачаткаў, з аднаго боку, і павелічэння ролі 
аўтарскага «я», актывізацыі аўтарскай пазіцыі, аўтарскіх адносін да з’яў 
вывучаемай рэчаіснасці – з другога: 

1 Ильясова С. В., Амири Л. М. Языковая игра в коммуникативном пространстве 
СМИ и рекламы. М., 2009. С. 226.

2 Там жа. С. 229.
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Гэтыя лісты затрымаліся на рэдактарскім стале. Чытаў, перачытваў, круціў так 
і гэтак… Адчуваў: невядомыя аўтары чакаюць рэакцыі на свае допісы ў газету. 
Больш таго, разлічваюць на дапамогу. Хаця чым можа дапамагчы рэдакцыя там, 
дзе павінны прыкласці намаганні, да прыкладу, камунальнікі або дарожнікі? У іх 
тэхніка магутная, спецыялісты вопытныя, сілы вялікія. У нас, у журналістаў, – толь-
кі слова, толькі магчымасць данесці просьбы і патрабаванні гараджан і вяскоўцаў 
да адпаведных службаў, да тых уладных структур і арганізацый, якія надзелены 
правам рашэнні прымаць і патрабаваць іх выканання. На карысць і асобнага ча-
лавека, і ўсяго грамадства (МГ).

Шматлікія маўленчыя факты сведчаць, што імкненне да эмацыяналь-
нага выражэння ўласных перажыванняў і пачуццяў прывяло да змянення 
суаднесенасці экспрэсіі і стандарту ва ўсіх тэкстах жанру калонкі: 

За долгую редакторскую службу мне пришлось читать тысячи посланий, после 
которых рука тянулась за нитроглицерином и накатывало отчаяние от бессилия – 
иногда при всем желании ничем нельзя помочь человеку. Горькая и безжалостная 
штука – жизнь... (СБ).

Гэты факт вызначае выбар маўленчых сродкаў, тым самым уплываючы 
на арганізацыю публіцыстычнага маўлення, і, як вынік, актывізуе змены 
ў самім журналісцкім працэсе, закранаючы ўсе яго складнікі.

Стылістычна апраўданым і кантэкстуальна матываваным становіцца 
тэкст, дзе экспрэсія актыўна прэвалюе. Менавіта гэта асаблівасць характа-
рызуе сучасны медыятэкст:

Нечаканай заявай здзівіў на мінулым тыдні прэм’ер-міністр Міхаіл Мяс-
ніковіч… Каб без работы яны не швэндаліся, прэм’ер-міністр прапанаваў… Каб 
гэта сказаў чалавек неадукаваны, то было б даравальна. А то заява прагучала з вус-
наў прэм’ер-міністра, доктара навук... Моцна сказаў, катэгарычна, па-дзяржаўнаму. 
Але ці не пустое гэта сатрасенне паветра? Бо калі ад слоў перайсці да практыкі, 
дык узнікае пытанне: а як гэта будзе рэалізавана? Каб увесці падатак, патрэбна 
вызначыць падаткаабкладальную базу, іншымі словамі, з чаго будзе вылічвацца 
падатак. Быў некалі падатак, які ў народзе некаторыя называлі «халасцяцкі», або 
падатак «на яйцы» (ГЧ).

Актывізацыя працэсаў аўтарызацыі твораў абумовіла адпаведныя змены 
ў іх стылёвай структуры на розных узроўнях (эсэізацыя; уключэнне элемен-
таў эпісталярнага стылю; сінтэз жанраў – артыкула, пісьма, споведзі і інш.; 
стылізацыя пад гутарку і інш.). Прывядзём прыклад.

Есть обычай: загадывать желания под бой новогодних курантов. К этому вре-
мени угомонятся и отправятся спать две мои четырехлетние дочурки и, конечно же, 
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под первый удар часов я попрошу для них здоровья, беззаботного детства, всего, 
что может желать всем деткам мира переполненная нежностью и любовью… (Пр.).

Асноўны тып камунікатыўных адносін калумніст – чытач, фатычныя 
(неінфармацыйныя) стасункі, накіраваны не на перадачу ці прыём інфарма-
цыі, а на «ўстанаўленне і падтрыманне маўленчага кантакту з суразмоўцам, 
на рэгуляванне ўзаемаадносін, на задавальненне патрэбы ў камунікацыі: 
гаварыць, каб выказацца, і сустрэць паразуменне»1. 

Я побывал у этого дома. Действительно, ни пройти, ни проехать. И зеленая 
зона довольно приличная. И деревьев много. И страха большого не будет, если 
несколько из них придется убрать. Но так думаю я. А как должна поступить власть? 
Чьи пожелания учесть? Наверное, дискуссий по данному поводу быть не должно. 
Общественная практика давно определила – в любом споре побеждает большин-
ство. Так и здесь. Власть должна принять сторону большинства. Если что-то 
предпринимается для улучшения комфорта большинства – значит это правильно, 
как бы это и не было обидно для меньшинства. Такова житейская аксиома (КН).

Фатычныя адносіны характарызуюцца ўмоўнай непадрыхтаванасцю, 
дыялагічнасцю, тэматычнай свабодай, размоўнасцю стылю. Аднак звычайна 
ў публіцыстычным маўленні калумніста вытрымліваецца інфармацыйна-фа-
тычны баланс як норма маўленчых паводзін: 

Особым поклонением у электропублицистов новой волны пользуется рас-
хожее словечко «рамки». У них все в рамках: «рамки мероприятия», «в рамках 
выставки», «в рамках месячника безопасности движения». Случается услышать 
даже особо высокохудожественное типа «в рамках медового месяца». Неудобно 
ссылаться на хрестоматийную Эллочку-людоедку, но рядом с некоторыми теле- 
и радиожурналистами она выглядела бы красноречивым оратором и вообще ин-
тересным собеседником. Только без обид, друзья, потому что не особо далеко 
от своих электронных коллег ушли и многочисленные труженики пера – те же 
штампы, только в письменном виде. Унылые заголовки и степная тональность 
акына Джамбула Джабаева (СБ).

Інтэлектуальны і мастацкі пачаткі, характэрныя пры інфармацыйна-фа-
тычных  адносінах, у кожным творы калонкі аб’ядноўваюцца па-рознаму 
і праяўляюцца ў розных прапорцыях. Найбольш, зразумела, чытача прыва-
блівае арганічнасць сплаву навукова-тэарэтычнага і эмацыянальна-вобраз-
нага пачаткаў.

У калонках тэкставыя блокі выражэння аўтарскай пазіцыі ўнікальныя, 
ствараюць «почырк» таго ці іншага аўтара, выяўляючы асаблівасці ідыястылю. 

1  Ипполитова Н. А., Князева О. Ю., Савова М. Р. Русский язык и культура речи. М., 
2005. С. 43.
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Індывідуальны стыль – з’ява надзвычай складаная, паколькі  сумяшчае разна-
стайныя параметры – сацыякультурныя, аксіялагічныя, сацыя лінгвістычныя, 
псіхалінгвістычныя. Апошнія характарыстыкі ўплываюць на эмацыйную 
стрыманасць ці адкрытасць, накіраванасць і функцыянальную значнасць 
эмоцый, ступень маўленчай экспрэсіўнасці.  Менавіта экспрэсіў насцю, па 
нашых назіраннях, вызначаюцца матэрыялы жанчын-рэдактараў:

Все, что ни делаешь, – делай хорошо. Журналистику «делать» плохо нельзя. 
И когда порой задают циничный, провокационный, отчаянный или любой другой, 
по вашей оценке, вопрос «Что можешь ты, маленький человек?», отвечаю: «Мно-
гое. Например, оставаться человеком» (БМТЗ).

Можна знайсці асаблівасці ідыястылю калумніста на розных узроўнях 
тэксту. Напрыклад, для ідыястылю галоўнага рэдактара газеты «Ганцавіцкі 
час» П. Гузаеўскага характэрна выкарыстанне ў загалоўках сваёй рубрыкі 
слоў у двукоссі: «Льготы для “сельских” бизнесменов обрезали», «Налог 
на домохозяек и гастарбайтеров – “утка” или реальность?», «Падатак на 
“паразітаў і тунеядцаў”», «Чем обернется для Беларуси “калийная война”?»  
і інш. Галоўны рэдактар «Сельскай газеты» С. Міховіч шырока выкары-
стоўвае шматкроп’е: «Бизнес на… на крыше бизнеса», «Минуя парадный 
подъезд…», «Пропустите в сектор… автобус», «Пока созревают хлеба…», 
«Это наша с вами судьба…», «Что в подарке? Любовь…», «Избавиться от 
бедности. Желаний…» і інш. Падобныя канструкцыі ствараюць інтрыгу 
і ўзбуджаюць цікаўнасць адрасата.

Важным фактарам у фарміраванні ідыястылю зʼяўляецца культура 
асобы, што складаецца з ведаў фактаў культуры, навыкаў працы па сваёй 
прафесіі і асабістага вопыту. Мовазнаўцы справядліва адзначаюць, што 
менавіта культура асобы служыць крыніцай як асабістых дасягненняў, так 
і стварэння культуры калектыву і культуры грамадства:

По моему мнению, люди должны иметь возможность открыто и честно со-
общать о готовящихся или совершенных преступлениях, закон при этом должен 
обеспечивать им свое благорасположение. Но анонимки, касающиеся «морали» 
и прочих житейских материй, должны расходиться не дальше мусорной корзины. 
Во всяком случае, в редакции «СБ» заведено так! (СБ).

Лінгвісты лічаць, што «для людзей, прафесія якіх звязана з павышанай 
маўленчай адказнасцю, валодаць “нармальным” маўленнем недастаткова: 
неабходна маўленне мастацкае, майстэрскае, г. зн. іншы ўзровень яго “якас-
насці”»1.

1  Ипполитова Н. А., Князева О. Ю., Савова М. Р. Русский язык и культура речи. 
С. 123.
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О нынешних кавээнщиках не говорю, чувство юмора у большинства было 
ампутировано еще в розовом детстве. Загадочных и важных «резидентов» «Комеди 
клаб» в большинстве своем нельзя подпускать к студии на километр – их «юмор» 
годится разве что для ШИЗО колонии общего режима. Кто остается? Женя Бул-
ка, Жора Колдун, мэтр театра «Христофор» Евг. Крыжановский (других можете 
дописать сами) (СБ).

Сучасныя факты патрабуюць для свайго афармлення асаблівай інды-
відуальнай апрацоўкі, якая будзе тым больш дакладнай, чым ярчэйшая 
індывідуальнасць журналіста, які ў сваёй галіне павінен быць майстрам:

Тем, кто живет в сегодняшней Беларуси, то воспетое в полярной тональности 
время является, конечно, поучительной эпохой, но все же безвозвратно и навсегда 
скрывшейся за поворотом времен. И дело вовсе не в том, что нельзя механически 
забывать прошлое – это правда! Тем более что прошлое всегда стремится отомстить 
настоящему. Но все же человек должен жить сегодняшним и будущим. И только 
ими. Мертвые пусть сами хоронят своих мертвецов… (СБ).

Немагчыма не пагадзіцца з думкай, што «кожны таленавіты твор сучас-
най публіцыстыкі вызначаецца прыгажосцю і жывасцю мовы, якія непа-
рыўна звязаны з прыгажосцю і жывасцю думкі, з дакладнасцю і тонкасцю 
адлюстравання рэчаіснасці»1. На наш погляд, эталонам жанру калонкі па 
аргументаванасці разважанняў, эрудыцыі ў розных галінах, мабілізацыі 
ўсіх магчымых сродкаў арганізацыі камунікацыі са сваім чытачом можна 
смела назваць тэксты легендарнага П. Якубовіча – прыклад яркай аўтарскай 
адметнасці, наяўнасці свайго ідыястылю: 

Счастливые люди не пишут в редакцию. Если и пишут, то очень редко. Ну в са-
мом деле, кому придет в голову кричать на весь мир, что в личной и безналичной 
жизни у него все прекрасно? Письма пишут те, у кого болит душа и обливается 
кровью сердце (СБ).

Аўтары калонкі актыўна карыстаюцца сродкамі дыялагічнасці, часта 
будуючы свой тэкст як дыялог з чытачом, па-майстэрску імітуючы жывую 
гутарку, выкарыстоўваючы пытальна-адказныя канструкцыі, пытанні ў якіх 
праблемныя, скіраваныя да сумесных разваг. Такія дыялогі разлічаны на 
актывізацыю ролі адрасата ў абмеркаванні праблем: 

Но сегодня мне хочется поговорить о другом, ответить авторам, не увидев-
шим своих писем на страницах… Не обижайтесь на нас и не расстраивайтесь!.. 

1  Цікоцкі М. Я. Сугучнасць слоў жывых…: Нататкі па стылістыцы мастацкай літа-
ратуры. Мінск, 1981. С. 63.
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Ведь, согласитесь, невозможно написать обо всех субботниках или первомайских 
маевках? (Пр.).

Прамая адрасацыя – нярэдкі прыём у тэксце калонкі:

Самое страшное для «районки» – ваше равнодушие. Мы пишем ее для вас, 
наши читатели. И надеемся на вашу помощь, ведь ваши советы, наблюдения, пред-
ложения, сообщения помогут сделать газету интересной, живой, злободневной. 
Потому пишите, звоните, заходите (Пр.).

Часта аўтары выкарыстоўваюць інклюзіўнае «мы», аб’ядноўваючы сябе 
і чытача, заклікаючы яго паразважаць разам. Рэдактары-калумністы звы-
чайна выказваюць сяброўскія, таварыскія адносіны да сваіх чытачоў:

Еще один момент, на который жалуются читатели: обилие рекламы. Но, мои 
дорогие, это наши деньги. А для вас, согласитесь, – полезная информация (ЖН). 

Гэта дае права сцвярджаць, што і фамільярныя адносіны валодаюць 
пэўным кантактастваральным патэнцыялам.

У тэкстах калумністаў назіраюцца з’явы, уласцівыя вуснай мове з яе 
частымі адступленнямі ад нормы, з яе паўнамёкамі, са своеасаблівымі 
 характарыстычнымі, індывідуальнымі праявамі гаворкі аўтара:

Дело дрянь. Об этом говорят итоги работы белорусского народного хозяйства 
за 10 месяцев 2013 года. Не то у нас растет, что надо. Взять, к примеру, такой 
важный показатель, как валовой внутренний продукт (ВВП). Не растет зараза, 
хоть ты тресни. Вот уже третий месяц застыл как вкопанный и ни туда ни сюда... 
А ему-то по прогнозам надо вверх двигаться, расти, колоситься и все такое. Ведь 
власти своими указами, директивами, постановлениями и прочими официальными 
бумагами запрограммировали его подъем на 8,5 %. Но не тут-то было. «Не растет 
кокос», – как поется в известной песенке про остров Невезения… Вот и перешли 
плавненько к инфляции. Она в отличие от ВВП растет, как сорняки в хорошо 
унавоженном огороде. Хотя ей-то по тем же указующим бумагам этого делать 
не полагалось. Но в белорусских реалиях все наоборот: то, что должно расти, не 
растет, а то, что не должно, тянется вверх, не остановишь… И это, ясный перец, 
не предел (БрГ).

Часам калумністы, жадаючы гаварыць з чытачамі ў даходлівай і папу-
лярнай форме, самі не заўважаюць, як збіваюцца на апашленне важных 
прынцыпаў і ідэй, якія бяруцца развіваць у сваіх выступленнях. Вядомы 
стыліст М. Цікоцкі неаднаразова адзначаў, што «папулярнасць публіцы-
стычнага стылю нічога агульнага не мае з прымітывізмам, вульгарызацыяй 



147

і папулярнічаннем. Адсюль і патрабаванне да мовы і стылю – пазбаўляцца 
ад элементаў штучнасці, стылізацыі пад “народную” гаворку»1.

Мадальнасць тэкстаў калонкі мае на мэце адкінуць усе сумненні і пры-
знаць справядлівасць аўтарскай пазіцыі як пазіцыі чалавека, цвёрда пера-
кананага ў сваёй праваце. Такая мадальнасць дэманструе жаданне аўтара 
вызначыць магчымыя варыянты рашэння праблемы і знайсці найбольш апты-
мальны з іх. Усё гэта рэалізуецца дэталёва прадуманай сістэмай аргументаў:

Симптоматичное признание. В нем сразу две новости, и обе для меня важные. 
Во-первых, редактора может устроить тот факт, что газету все же выписали, то 
есть заплатили за нее деньги. Но это – плохого редактора, хорошему же важно 
еще, чтобы эти, не очень большие, кстати, деньги, окупились прежде всего  для 
самого подписчика. Во-вторых, когда творческий капитал журналистов, скажем 
так, омертвляется уже в почтовом ящике, может ли их радовать формальный, лю-
бой величины, газетный тираж? Вот и я о том же… (СГ).

Часта, фармулюючы свае аргументы, аўтары падключаюць эфектыўны 
сродак уздзеяння на чытача – прамую эмацыянальна-экспрэсіўную ацэнку 
рашэння праблемы:

…Президент страны уже  одним своим статусом определен как главное лицо 
государства. Мне думается, в эти праздничные дни многие наблюдали его с экранов 
телевизоров, отдавая должное ненарочитой  искренности и озабоченности лидера, 
тому благу, которое он смог сотворить для людей, не бравируя ни  своим высоким 
положением, ни преимуществами, которые оно создает для  человека, владеющего 
подобного рода полномочиями (ШП).

Такі тэкст мае моцны ўплывовы патэнцыял, які дасягаецца з дапамогай 
метафар і размоўных канструкцый:

Гледзячы на гэтых генератараў ідэй, якія, каб выправіць эканамічнае ста-
новішча, прыдумваюць, як рвануць хоць касмыль шэрсці нават з паршывай авечкі, 
падаецца, што беларускі «народзец» для нашай улады становіцца адзінай залатой 
жылай, як газ і нафта для расійскіх алігархаў… (ГЧ).

Вобразнасць садзейнічае яркасці падачы фактаў, выразнасці галоўнай 
думкі з мэтай комплекснага ўздзеяння на розум і пачуцці чытача:

Практыка транспартнага падатку існуе ў многіх краінах. Хутчэй за ўсё, аўтаўла-
дальнікі, якіх абкладуць падаткам, у сэрцах «абкладуць» тых, хто гэта прыдумаў, 
матам і пойдуць плаціць. А крыўда застанецца (ГЧ). 

1  Цікоцкі М. Я. Стылістыка публіцыстычных жанраў. С. 44.
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Аднак структура вобраза павінна быць семантычна празрыстай, каб не 
адцягваць увагу чытача сваёй празмернай арыгінальнасцю.

Імкнучыся палегчыць чытачу задачу разумення тэксту, аўтары калонак 
выкарыстоўваюць розныя ўстаўныя канструкцыі са значэннем удаклад-
нення, тлумачэння, канкрэтызацыі, абагульнення і канструкцыі эматыўна-
га характару, у афармленні якіх удзельнічаюць эмацыянальна-ацэначныя 
і экспрэсіўныя сродкі:

Нам звонят и пишут, мы приобрели новых друзей, небезразличных к судьбе 
своего города. «Газета должна вызывать неподдельный интерес читателя и прино-
сить ему пользу», эти слова мудрого преподавателя журфака Белгосуниверситета 
запомнились мне навсегда. С первой задачей справиться несложно, благо наша 
жизнь настолько насыщена различными событиями, что только успевай описывать 
все происходящее. А вот для выполнения второй задачи в редакции на протяже-
нии многих лет налажена прочная связь «читатель-газета». Ни одно обращение 
не остается без внимания, ведь мы хорошо понимаем: если человек обращается 
за помощью в газету, значит, он не получил ее в других ведомствах и службах. 
Кроме того, каждое обращение в редакцию – это свидетельство популярности 
издания, поэтому вопросы, предложения, просьбы и даже замечания в свой адрес 
мы готовы выслушивать всегда (ЖН).

Для схаванай ацэнкі аўтар выкарыстоўвае прыёмы непрамой камуніка-
цыі – намёкі і іронію. Іранічная мадальнасць пранізвае шэраг тэкстаў ка-
лонкі, а ў некаторых, асабліва ярка палемічных, становіцца асноўным тэкс-
тастваральным сродкам. Схаваная ацэнка рэалізуецца часта з дапамогай 
вобразных параўнанняў:

Атрымліваецца, што без пазык Расіі і замежных крэдытаў наша цудоўная 
краіна сама пакуль можа толькі выжываць, а не квітнець. Горка і прыкра казаць, 
але ў галаву прыходзіць непрыемнае параўнанне: калі алкаголіку перастаюць 
пазычаць грошы суседзі, ён пачынае выцыганьваць іх у сваёй сям’і. Чым гэта 
звычайна канчаецца, можна здагадацца (ГЧ).

Нярэдка ў раённай прэсе яшчэ можна сустрэць журналісцкія тэксты, 
насычаныя канцылярызмамі і беззмястоўнымі дэмагагічнымі канструкцы-
ямі, у якіх актыўна дамінуе  стандарт. Так, напрыклад, матэрыял «Кожнаму 
звароту – асаблівая ўвага» вызначаецца псеўдаінфармацыйнасцю:

Традыцыйная «прамая тэлефонная лінія» прайшла з удзелам старшыні ра-
ённага выканаўчага камітэта… І, як заўсёды, тэлефон не маўчаў. Вось некаторыя 
пытанні, з якімі звярталіся жыхары да кіраўніка раёна… Але па нейкіх прычынах на 
сённяшні дзень настаўнікі жывуць на здымных кватэрах, а сама пабудова знаходзіц-
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ца ў непрыглядным стане. На што кіраўнік раёна паабяцаў літаральна ў бліжэйшы 
час абавязкова выехаць на месца і разабрацца (Голас Любаншчыны, ГЛ).

Ад канструкцый з дамінаваннем назоўнікаў, найперш аддзеяслоўных, 
патыхае афіцыёзам. Эмацыянальна невыразная падача інфармацыі абязліч-
вае аўтара, робіць тэкст няшчырым, нецікавым:

В рамках наведения порядка на земле при содействии сельхозорганизаций 
проводится работа по выравниванию контуров полей по границам земель  хозяйств 
и населения. Проведение активной разъяснительной работы среди жителей, 
 направленной на формирование у человека заботы о красоте и уюте своего дома, 
улицы, населенного пункта, практическое участие в наведении порядка на земле – 
задача каждого (ГЛ).

Хацелася б, каб замест «казённага аптымізму» і бяздумнай узнёсласці 
былі глыбокія думкі і сапраўдныя грамадзянскія пачуцці.

Можам сцвярджаць, што змястоўна-структурнае і стылістычнае на-
паўненне калумнісцкіх твораў (калонак) непасрэдна залежыць ад моўнай 
асобы аўтара, ад яго камунікатыўнай кампетэнтнасці, маўленчай крэа-
тыўнасці, маўленча-мысліцельнай культуры, прафесійнага вопыту і асо-
басных характарыстык. Глабальная актывізацыя працэсаў аўтарызацыі 
журналісцкіх твораў выклікае адпаведныя змены ў іх стылёвай структуры, 
тым самым уплываючы на арганізацыю публіцыстычнага маўлення, і, як 
вынік, інтэнсіфікуе змены ў самім журналісцкім працэсе, закранаючы ўсе 
яго складнікі. 
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ТЭМА 8 
МАСТАЦКАЯ ПУБЛІЦЫСТЫКА

8.1. Тэндэнцыі развіцця  
мастацка- публіцыстычных жанраў

Паняцце «публіцыстыка» не такое адназначнае, як можа здавацца на 
першы погляд. Энцыклапедычныя даведнікі даюць вызначэнне публіцы-
стыкі як род твораў, прысвечаных актуальным праблемам і з’явам бягучага 
жыцця грамадства. А гэта значыць, што публіцыстычнымі могуць быць не 
толькі артыкулы ў газетах і часопісах або матэрыялы электронных выданняў, 
але і творы мастацкай літаратуры. Напрыклад, «Тутэйшыя» Янкі Купалы, 
«Паэма сораму і гневу» П. Панчанкі, «Ваўчыная яма» В. Быкава. Гэтыя 
творы  ў свой час мелі вострую сацыяльна-палітычную  скіраванасць і сёння 
інтэрпрэтуюцца чытачамі, даследчыкамі, рэжысёрамі (напр., М. Пінігіным) 
адпаведна актуальным праблемам і з’явам сучаснага жыцця Беларусі. Аднак 
называць іх мастацкай публіцыстыкай няправільна, гэта творы мастацкай 
літаратуры.

Нягледзячы на значнае падабенства мастацкай публіцыстыкі і мастац-
кай літаратуры, паміж імі ёсць адрозненне ў сферы адносін да рэчаіснасці. 
Мастацкая публіцыстыка заўсёды абапіраецца на рэальныя факты, хоць 
ёй і можа быць уласціва пэўная доля аўтарскага дадумвання. Значыць, 
не толькі актуальнасць, адпаведнасць патрабаванням жыцця грамадства, 
але і абавязковая дакументальнасць у адлюстраванні фактаў, падзей і з’яў 
ляжыць і ў аснове жанраў мастацкай публіцыстыкі.

Жанр – гэта літаратурна-публіцыстычная форма, якая склалася гіста-
рычна і валодае пэўнымі ўстойлівымі прыкметамі. Жанр уяўляе сабой ар-
ганічнае адзінства зместу і формы, дзе прыярытэт належыць зместу. Жан-
ры ўвесь час развіваюцца і ўзбагачаюцца. Змест, фактычнае напаўненне 
вызначае праблему, форму і аб’ём публіцыстычнага матэрыялу. Як вядома, 
фарміраванне жанраў было выклікана практычнымі патрэбамі. Калі з’явіліся 
першыя друкаваныя газеты, іх прызначэннем было паведамляць навіны, што 
і вызначыла іх жанравую адметнасць – інфармацыйнасць ( газеты-аднадзёнкі 
з цыкла друкаваных выданняў другой паловы XVI –  пачатку XVII ст.). 
З 1678 г. на тэрыторыі сучаснай Беларусі стала выдавацца польскамоўная 
газета Awizy Grodzieńskie, потым Gazeta Grodzieńska (1776). Некаторыя 
з матэрыялаў паведамлялі звесткі ў кароткай форме (нататка), іншыя больш 
разгорнута (справаздача) або больш эмацыйна і выбарачна (рэпартаж). 
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Аналітычных матэрыялаў яшчэ не было, яны сфарміраваліся пазней, каб 
чытач мог разабрацца ў прычынах таго, што адбываецца. На больш позняй 
стадыі з’явіліся і мастацка-публіцыстычныя жанры з ярка выражанай эма-
цыянальнай ацэнкай з’яў рэчаіснасці (выданні Gazeta Literacka Wileńska, 
«Мужыцкая праўда», «Наша доля», «Наша ніва»).

Грамадская праблематыка абумоўлівае жанравую разнастайнасць публі-
цыстычных матэрыялаў, уплывае на фарміраванне новых жанраў і выклікае 
мадыфікацыю тых, якія ўжо склаліся.

Класіфікацыя журналісцкіх жанраў звычайна адбываецца паводле на-
ступных прыкмет:

•  прадмет адлюстравання;
•  прызначэнне матэрыялу;
•  шырыня асвятлення рэчаіснасці і маштабы высноў;
•  выкарыстаныя літаратурна-стылістычныя сродкі;
•  памеры матэрыялу.
Усе матэрыялы паводле гэтых прыкмет звычайна дзеляцца на тры  асноўныя 

родавыя групы: інфармацыйныя (нататка, інтэрв’ю,  справаздача, рэпартаж), 
галоўная задача якіх – канстатаваць; аналітычныя (артыкул, допіс, версія, 
каментарый, журналісцкае расследаванне, адкрыты ліст, агляд, агляд друку, 
рэцэнзія), мэта якіх – асэнсоўваць і абагульняць; мастацка-публіцыстыч-
ныя (замалёўка, гутарка, споведзь, нарыс, фельетон, памфлет, эсэ, рэцэнзія) 
з галоўнай задачай тыпізаваць рэальна-дакументальную рэчаіснасць.

Нас цікавіць найперш трэцяя група, а менавіта мастацка-публіцыстыч-
ныя жанры, якім уласціва вобразнасць, тыпізацыя, эмацыйная  выразнасць 
і насычанасць літаратурна-мастацкімі выяўленчымі сродкамі. У такіх 
матэрыялах пэўны дакументальны факт адыходзіць на другі план, для аўтара 
важнейшае ўменне асэнсаваць з’яву ці факт у шырокім маштабе.

У апошнія гады ў журналістыцы і ў мастацкай літаратуры назіраецца 
тэндэнцыя да змешвання і ўзаемапранікнення жанраў. Некаторыя даслед-
чыкі вылучаюць як новыя жанры тыя, што аб’ядналі ў сабе рысы двух або 
большай колькасці даўно вядомых. Жанр – катэгорыя параўнальна ўстойлі-
вая, якая не траціць сваіх формаўтваральных якасцей на працягу стагоддзяў. 
Напаўняючыся новым, актуальным зместам, жанр набывае новыя рысы, але 
фармальныя, жанраўтваральныя прыкметы сур’ёзных пераўтварэнняў не 
перажываюць. Аднак з часам новыя ўтварэнні могуць усё-такі выкрышталі-
завацца ў асобныя жанры. Сярод такіх – жанр эсэ. Эсэ – гэта асабісты роз-
дум, выкліканы імкненнем аўтара паразважаць над маральна-этычнымі, 
гісторыка-палітычнымі і эстэтычнымі праблемамі. У тэкстах гэтага жанру 
неабходна выказаць і абгрунтаваць аўтарскае меркаванне, адлюстраваць у ім 
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асабістыя пачуцці і эмоцыі праз філасофска-аналітычны погляд на прадмет 
і мастацкую тыпізацыю вобразаў. 

Тэорыя жанраў адрозніваецца надзвычайнай складанасцю, шматаспект-
насцю, аднак журналісту-практыку важна разбірацца ў іх спецыфіцы, па-
колькі жанравая разнастайнасць дазваляе ярчэй выявіць сваё майстэрства. 

8.2. Нарыс. Творчы працэс падрыхтоўкі 
і  напісання нарыса

Нарыс – адзін з самых распаўсюджаных і цікавых жанраў, які існуе 
на памежжы журналістыкі і літаратуры. Гэта мастацка-публіцыстычны 
жанр, у якім спалучаюцца логіка-рацыянальны і эмацыйна-вобразны спо-
сабы адлюстравання рэчаіснасці для выяўлення канцэптуальных аспектаў 
жыцця чалавека або грамадства. Гэта значыць, што аўтар нарыса на аснове 
сістэмнага даследавання аб’екта па-мастацку ўвасабляе ў слове рэальныя 
гістарычныя постаці і падзеі. Такім чынам, нарыс – адначасова дакумен-
тальна-навуковае асэнсаванне рэчаіснасці і эстэтычнае засваенне свету. 
Гэта збліжае нарыс з мастацкімі творамі і жывапісам. Некаторыя навукоўцы 
сцвярджаюць, што калі аповед – маляўнічая карціна, то нарыс – графічны 
малюнак або эскіз да карціны. Ён знаходзіцца на мяжы паміж дакумен-
там і абагульненай мастацкай выявай. Нарыс утрымлівае вялізны мастац-
ка-пазнавальны матэрыял, які адлюстроўвае шматлікія істотныя моманты 
развіцця краіны на працягу стагоддзяў.

Даследчыкі вылучаюць у нарысе тры кампаненты: 
•  сацыялагічны, які азначае, што ў нарысе павінны быць закрануты са-

цыяльна важныя тэмы;
•  публіцыстычны, які падразумявае, што аўтар павінен абапірацца на 

факты, будаваць лагічныя высновы, ясна пазначаць сваю аўтарскую  пазіцыю;
•  вобразны, або мастацкі, які азначае, што аўтар псіхалагічна перака-

нальна выяўляе герояў свайго твора.
Вылучаецца каля 50 жанравых разнавіднасцей нарыса. Напрыклад, 

дакументальны (рэальныя людзі і рэальныя падзеі), белетрыстычны (сі-
туацыя тыповая, але персанажы выдуманыя), партрэтны, які паказвае 
тыповага прадстаўніка пэўнага асяроддзя. Нарыс можа быць падарожным. 
Сёння гэта ўсім вядомыя занатоўкі аўтастопшчыкаў і турыстаў. Нарыс можа 
быць створаны ў форме згадкі-ўспаміну пра тую ці іншую асобу і раскры-
ваць партрэт героя ў форме інтэрв’ю з ім. Нарыс амаль не абмяжоўвае 
фантазію аўтара, яго цікаўнасць да чалавека і жыцця ўвогуле. Гэтым якраз 
і тлумачыцца жывучасць і запатрабаванасць жанру ў сённяшніх умовах.
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Развіццё жанру нарыса на Беларусі датуецца першай паловай ХІХ ст. 
і звязана найперш з творчасцю Уладзіслава Сыракомлі (Л. Кандратовіч), які 
напісаў цэлы цыкл гістарычна-краязнаўчых прац: «Вандроўкі па маіх былых 
ваколіцах» (1853), «Менск: беглы агляд сучаснага стану Менску» (1857), 
«Нёман ад вытокаў да вусьця» (1861) і інш. Дзейнасць пісьменніка была 
звязана з тагачаснай газетай Kurjer Wileński (1841–1864), якая афіцыйную 
частку публікацый (указы цэнтральных і распараджэнні мясцовых улад, афі-
цыйныя аб’явы і прапановы) друкавала паралельным тэкстам на польскай 
і рускай мовах, а часам – і на нямецкай мове. Неафіцыйная частка публіка-
цый (аўтарскія артыкулы, палітычныя і культурныя агляды, карэспандэнцыя 
і інш.) друкавалася пераважна на польскай мове, фельетоны – на рускай. 

З першага нумара (1 студзеня 1841 г.) рэдактарам газеты стаў выхава-
нец Віленскага ўніверсітэта і сябра А. Міцкевіча паэт А. Адынец. Пасля 
яго – з 1 студзеня 1859 г. – арандатарам, выдаўцом і рэдактарам газеты стаў 
вядомы пісьменнік і археолаг А. Кіркор. Пры Адынцу і Кіркору з газетай 
супрацоўнічалі лепшыя літаратары, навукоўцы і публіцысты літоўска-бе-
ларускіх губерняў Расійскай імперыі – Уладзіслаў Сыракомля, М. Малі-
ноўскі, Т. Нарбут, М. Балінскі, браты К. і Я. Тышкевічы, Ю. Крашэўскі, 
В. Каратынскі, А. Вярыга-Дарэўскі, А. Ходзька, В. Дунін-Марцінкевіч і інш. 
Уладзіслаў Сыракомля рэдагаваў віленскую хроніку. У тыя часы ў газеце 
друкаваліся таксама артыкулы і нарысы рускіх і ўкраінскіх навукоўцаў, 
крытыкаў і літаратараў: У. Весялоўскага, М. Гусева, П. Кукальніка і інш.

Нарыс ад пачатку свайго існавання адрозніваўся не толькі шырынёй 
ахопу падзей і тэматычнай разнастайнасцю, але і пастаноўкай хвалюючых, 
актуальных праблем, таму пазнавальная каштоўнасць нарысавай літаратуры 
неаддзельная ад яе актыўнай ролі ў гісторыі нацыянальна-вызваленчага 
руху на Беларусі.

На працягу ўсёй сваёй гісторыі – ад з’яўлення да сучаснасці – нарыс 
імкнуўся знаёміць чытача з новымі формамі жыцця і яго паўсядзённым 
ходам, стараўся абуджаць грамадскую думку, вылучаць і адстойваць перада-
выя погляды, спалучаючы аб’ектыўную ацэнку рэчаіснасці з суб’ектыўным 
аўтарскім меркаваннем. Толькі тады, калі публіцыст выяўляе сябе як кам-
петэнтны даследчык, тонкі аналітык, ён можа ўпэўніць чытача ў дакладнасці 
сваіх ацэнак і меркаванняў.

Існуе некалькі відаў нарыса. Найперш гэта праблемны нарыс, які ўклю-
чае ў сябе шэраг падвідаў: эканамічны, сацыялагічны, філасофскі, экала-
гічны, судовы, палемічны і інш. Тут у ролі публіцыста звычайна выступае 
спецыяліст у пэўнай вобласці. Прадметам яго даследавання і мастацка-пу-
бліцыстычнага адлюстравання становіцца актуальная праблема, якая паўста-
ла перад грамадствам. Нарыс уяўляе сабой канцэптуальны аўтарскі маналог, 
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прасякнуты індывідуальным бачаннем чалавека і рэчаіснасці. Адным з ран-
ніх праблемных нарысаў у беларускай журналістыцы можна лічыць нарыс 
Янкі Лучыны (І. Неслухоўскі) «З крывавых дзён» (1889), напісаны паводле 
ўспамінаў удзельніка паўстання 1863–1864 гг. і прысвечаны ўзнаўленню 
эпізодаў вызваленчай барацьбы на Міншчыне пад кіраўніцтвам Б. Свен-
таржэцкага і С. Ляскоўскага. Вялікі ўклад у распрацоўку праблемнага на-
рыса ў Савецкай Беларусі зрабіла В. Палтаран. Яе нарысы, надрукаваныя 
ў зборніках «Ключы ад Сезама» (1967), «Дзівасіл» (1974), сталі прыкметнай 
з’явай у тагачаснай мастацкай дакументалістыцы. Тэксты В. Палтаран вы-
значаліся адметнасцю ўвасаблення задумы, свежасцю мастацкай палітры, 
нетрывіяльнасцю падыходаў да асвятлення праблемы. Найбольш яскрава 
гэта ўвасоблена ў самым вядомым яе нарысе «Дзівасіл». 

Асновай твора стала сумесная вандроўка В. Палтаран, даследчыцы 
народнай музыкі З. Мажэйка і мастака Я. Раманоўскага ў палескую вёску 
Тонеж. Аднак тэкст узнаўляе не проста падарожжа, экспедыцыю вучоных, 
а вяртанне ў мінулае: і ўласнае, і ў мінулае радзімы, дзе схаваны вытокі, тое 
сакральнае, што і завецца дзівасілам. Тут спалучаюцца гістарычныя рэаліі, 
замалёўкі герояў і іх споведзі. 

Як бачым, нарыс – гэта мастацка-публіцыстычны жанр, для якога ха-
рактэрны сінтэз мастацкага апісання і аналітычнага пачатку. У праблемным 
нарысе аўтар актуалізуе якую-небудзь важную палітычную, эканамічную, 
сацыяльную, філасофскую або культурную праблему дзеля таго, каб зразу-
мець прычыны яе ўзнікнення і прааналізаваць магчымыя шляхі вырашэння. 

Каб напісаць праблемны нарыс, трэба  добра разбірацца ў выбранай 
тэме; нарыс падразумявае глыбінны аналіз з’явы, а не яе павярхоўнае апі-
санне. Прыступаючы да стварэння праблемнага нарыса, неабходна:

•  вывучыць з’яву; 
•  пачытаць патрэбную літаратуру; 
•  паглядзець, што пісалі па гэтай тэме іншыя аўтары. 
Праблема павінна хваляваць аўтара асабіста, быць для яго цікавай і важ-

най. Сур’ёзная зацікаўленасць тэмай і шчырае жаданне разабрацца ў склада-
най сітуацыі зробяць нарыс, прысвечаны сучаснасці, цікавым і праўдзівым. 
Такім чынам, аўтарскае «я» ў нарысе выяўляецца вельмі ярка, таму пісаць 
нарыс трэба ад першай асобы, знаёміць чытача менавіта са сваім бачаннем 
праблемы. Дзеля таго каб надаць нарысу драматызм, можна сутыкаць про-
цілеглыя меркаванні. Пажадана знайсці некалькіх герояў, якія ставяцца да 
праблемы па-рознаму. Гэта створыць канфлікт, які ў нарысе не менш важны, 
чым у мастацкай літаратуры.

Нарыс не павінен быць перагружаны сухой і дакладнай інфармацы-
яй, разнастайнымі лічбамі, статыстыкамі і графікамі. Ён пішацца жывой 
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мастацкай мовай і нагадвае аповесць або апавяданне. Калі ўсё ж неабходна 
звярнуцца да статыстычных даных, трэба суправаджаць іх уласнымі камен-
тарыямі і прыкладамі. У нарысе магчымы развітыя разважанні і паралелі 
з іншымі мастацкімі тэкстамі або падзеямі. Галоўнае не забываць пра да-
кладнасць пададзенай інфармацыі.

Нарысіст-праблемнік распрацоўвае тэму з дапамогай эмацыйна-вобраз-
ных выразна-выяўленчых сродкаў і стварае вобраз сітуацыі. На першы план 
выходзіць навукова-публіцыстычнае даследаванне праблемы. Роля аўтара 
тут заўсёды актыўная – ён уступае ў прамую гутарку з чытачом, вольна 
аперыруючы ведамі па гісторыі пытання. Такі від нарыса нячасты госць на 
старонках сучасных выданняў. Ствараючы разгорнуты вобраз сітуацыі, ён 
з’яўляецца значна аб’ёмнейшым за праблемна-аналітычныя жанры – допісы 
і артыкулы, таму праблемны нарыс – форма часопіснай або нават кніжнай 
публіцыстыкі.

Гісторыя развіцця праблемнага нарыса на Беларусі звязана з імёнамі 
такіх аўтараў, як А. Клышка, Б. Сачанка, Я. Будзінас, В. Якавенка, І. Ду-
броўскі, М. Вайцяшонак і інш. На мяжы ХХ–ХХІ стст. і асабліва ў наш час 
нарыс набывае новыя формы, змяняючыся, як і ўся мастацкая публіцысты-
ка. Значны ўклад у развіццё і трансфармацыю мастацка-публіцыстычных 
жанраў унёс А. Казловіч і серыя яго кніг «Белорусы между небом и зем-
лей», якія ён называў хронікамі. Выпускнік факультэта журналістыкі БДУ 
А. Казловіч загадваў аддзелам нарыса і публіцыстыкі часопіса «Нёман», 
амаль чвэрць стагоддзя быў уласным карэспандэнтам маскоўскай «Лите-
ратурной газеты» па Беларусі.

У кнігах-хроніках «Белорусы между небом и землей» А. Казловіч  сабраў 
і абагуліў велізарны фактычны матэрыял па найбольш складаным  перыядзе 
жыцця Беларусі на мяжы ХХ–XXI стст., які ўвасобіў у публіцыстычных тво-
рах розных жанраў: нарысах, артыкулах, эсэ, замалёўках. У кнізе «Восход и 
заход публициста» (2010) галоўнай праблемай беларускай публіцыстыкі ён 
бачыць апісальніцтва і штампы. А. Казловіч сцвярджае, што журналісцкая 
тэхналогія збору інфармацыі (жыццёвага матэрыялу) ператвараецца ў нары-
сах публіцыстаў у самамэту. Тэхналогія вывучэння жыцця выдаецца за само 
жыццё. Мы назіраем толькі незавершаны працэс даследавання, кінуты, не 
даведзены да канца. Гэта здараецца таму, што публіцыста вядуць не даслед-
чыя ідэі, а тэхналагічныя клопаты, заключае ён. У якасці альтэрна тывы 
А. Казловіч прапануе сваё бачанне новай публіцыстыкі ХХІ ст., асаблівасці 
якой ён увасобіў ва ўласнай творчасці. Да такіх вызначальных характарыс-
тык новай публіцыстыкі аўтар адносіць наступныя:

1)  цыклічнасць матэрыялаў, у якіх праглядаецца развіццё агульнай тэмы, 
публіцыстычны сюжэт; 
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2)  спалучэнне аўтабіяграфізму і нацыянальнай ментальнасці з заглы-
бленнем у гістарычны і прыродны кантэкст;

3)  лаканічнасць сістэмы доказаў аўтарскай думкі (ідэі) у сучаснай 
публіцыстыцы з пазначэннем ключавых знакаў тэмы;

4)  афарыстычнасць стылю, іронія, сарказм, шчырасць як спосабы за-
хапіць чытача;  

5)  невялікія памеры матэрыялаў (нарыс, артыкул, эсэ павінны займаць 
адну-паўтары паласы фармату А3); 

6)  абмежаванасць дыялогаў, апісанняў, лірычных адступленняў;
7)  празрыстыя асветніцкія задачы; 
8)  недвухсэнсоўная, выразная, нават жорсткая пазіцыя (ацэнка) аўтара. 

Публіцыст – гэта максімаліст. Максімалізм – мастацкі прыём. У любой 
складанай, неадназначнай з’яве ёсць нешта асноватворнае, сутнаснае, якое 
публіцыст закліканы беспамылкова вызначыць, паказаць, растлумачыць, 
асудзіць або палка падтрымаць.

Можна пагаджацца або не пагаджацца з некаторымі з гэтых высноў 
А. Казловіча, але  факт застаецца фактам: сучасная  беларуская публіцы-
стыка патрабуе якасных змен: лаканізм, афарыстычнасць, ясная аўтарская 
пазіцыя, заглыбленасць у гістарычны і нацыянальны кантэкст прынясуць 
толькі карысць журналісцкім матэрыялам. Пра гэта сведчыць і  публіцы-
стыка самога А. Казловіча – адной з найбольш яркіх фігур сучаснай нацы-
янальнай журналістыкі. 

Партрэт (партрэтны нарыс) выяўляе пэўныя рысы характару чалаве-
ка, раскрывае ўнутраны свет героя, сацыяльна-псіхалагічную матывацыю 
яго ўчынкаў, індывідуальнае і тыповае ў яго характары. Для таго каб напі-
саць добры партрэтны нарыс, аўтар павінен адшукаць у рэальным жыцці 
такую асобу, якая ўвабрала б тыповыя рысы свайго сацыяльнага асяроддзя 
і адначасова вылучалася неардынарнасцю паводзін і мыслення.

Партрэт – жанр публіцыстычнай прозы, закліканы раскрыць духоўны 
свет чалавека, яго характар, псіхалагічныя якасці, звычкі шляхам апісання 
пэўных учынкаў і іх наступстваў. Для гэтага патрэбна развітая назіраль-
насць і некаторы досвед чытання адпаведнай літаратуры. Класікі пакінулі 
нашчадкам мноства партрэтных замалёвак сваіх вялікіх сучаснікаў. Сён-
няшнім журналістам таксама трэба прывучыць сябе быць уважлівымі да 
ўсіх людзей, што сустракаюцца на жыццёвым шляху, – нават выпадковых, 
каб натрэніраваць уменне вызначаць найбольш выразныя рысы твару і це-
ласкладу, жэсты, манеру гаварыць. У асяроддзі творчых людзей існуе рас-
паўсюджаны і даўні спосаб падобнай трэніроўкі, якім, дарэчы,  карысталіся 
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многія  сусветна вядомыя  пісьменнікі, у тым ліку і наш Кузьма Чорны. 
Ён спецыяльна хадзіў на Камароўку, каб паназіраць за людзьмі, запамінаў 
іх знешні воблік, манеру паводзін, запісваў адметныя словы і выразы, каб 
пазней узнавіць у сваіх раманах. Паспрабуйце і вы адгадаць у выпадковым 
незнаёмцу, хто знаходзіцца перад вамі, чалавек якой прафесіі, у якіх ад-
носінах ён са сваім спадарожнікам або спадарожніцай, што іх аб’ядноўвае 
ці раздзяляе. Усё, што здаецца цікавым, адразу запісвайце, і з часам у вас 
выпрацуецца здольнасць аддзяляць выпадковае ад важнага, уласцівага толь-
кі гэтаму чалавеку. 

Партрэтны нарыс пачынаецца з пошуку героя. Можа здацца, што пар-
трэтны нарыс будзе мець найбольшы поспех, калі ў якасці галоўнага героя 
выступіць знакамітая асоба. Аднак гэта не так. Чытач з цеплынёй прыме 
нарыс аб такім жа простым і на першы погляд нецікавым чалавеку, як ён сам.

Другі этап – збор інфармацыі, дзе павінны быць гарманічна спалучаны 
дакументальны і мастацкі пачатак. Неабходна размяжоўваць фактаграфіч-
ныя звесткі і інфармацыю экспрэсіўна-ацэначнага характару. Найлепшы 
вынік дасягаецца выкарыстаннем звестак з розных крыніц. Апрача правя-
дзення інтэрв’ю з будучым героем, варта пагаварыць з яго роднымі, знаё-
мымі, калегамі. Каб скласці поўную карціну, можна азнаёміцца з афіцый-
нымі дакументамі.

Сабраўшы ўсю неабходную інфармацыю, складзіце папярэдні план 
партрэтнага нарыса. Кампазіцыя твораў дадзенага жанру ўключае ў сябе 
завязку, развіццё дзеяння, кульмінацыю і развязку. Калі вы лічыце неаб-
ходным пашырыць кампазіцыйны лад, то можаце дадаць пралог і эпілог. 
Вызначыце структуру нарыса. Можна выкладаць інфармацыю як у хранала-
гічным парадку, так і ў рэтраспектыве з вяртаннем у мінулае або забягаючы 
ў будучыню.

Пасля выбару паслядоўнасці падачы матэрыялу займіцеся ўступнай 
часткай. Адначасова запісвайце цікавыя думкі, тэзісы, цытаты, якія спа-
трэбяцца ў далейшай працы над нарысам. Партрэт неабавязкова павінен 
складацца толькі з апісання знешнасці. Характарыстыкі аблічча героя мо-
гуць стаць выдатным люстэркам, выяўленнем яго ўнутранага свету. Не 
абмяжоўвайцеся апісаннем візуальнага ўражання ад чалавека. Далучыце 
і іншыя каналы ўспрымання: слых, дотык, нават нюх. Як гучыць голас таго, 
аб кім вы збіраецеся напісаць? Як выяўляецца характар праз голас перса-
нажа? Які навобмацак поціск яго рукі? Ці ёсць у героя нейкі асаблівы пах? 
Можна апісаць які-небудзь яркі выпадак з жыцця вашага персанажа і тым 
самым праілюстраваць, як праз учынак выяўляецца характар, даць партрэт 
у дзеянні. У выніку ствараецца не фатаграфічны малюнак, а мастацка-публі-
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цыстычнае адлюстраванне індывідуальнага вобраза. Выдатным майстрам 
партрэтнага нарыса быў Я. Брыль. Першую кнігу нарысаў «Вачыма дру-
га» ён напісаў у 1956 г. Праз год, у 1957 г., асобным выданнем выйшаў яго 
нарыс «Сэрца камуніста» – адзін з найлепшых твораў тагачаснай беларус-
кай публіцыстыкі. Аднак для нас найбольш цікавым уяўляецца партрэтны 
 нарыс Я. Брыля «Наш Караткевіч», прысвечаны класіку  беларускай літара-
туры. Гэта партрэт-успамін, дзе выдатна спалучана аўтабіяграфічнасць 
і пісьмен ніцкае майстэрства Я. Брыля. У. Караткевіч паўстае перад чытачом 
як індывідуаль ная асоба, зямны чалавек і адначасова нацыянальны класік:

Аднойчы ён да мяне пазваніўся, не тэлефонна, а ў дзверы, так позна, што 
можна было і ўстрывожыцца. Я адчыніў. Ціхутка, з калідора, цераз сталовую ў мой 
пакой. Зачыніліся.

– Што? – шапнуў я.
У руцэ яго была кніга. Палец закладзены паміж патрэбнымі старонкамі.
– Стары, паслухай.
Гэта быў том Талстога. «Хаджы-Мурат», кароценькі раздзел пра разбурэнне 

царскімі карнікамі чэркескага аула.
Чытаючы, і не вельмі прыцішана, Валодзя стрымліваўся ад усхліпаў, пера-

пыняўся. Закончыў і, гледзячы на мяне вялікімі, поўнымі па-дзіцячы краплістых 
слёз вачыма, сказаў, як выдыхнуў:

– Стары, колькі ўсяго можна ім дараваць за такую праўдзівасць?!.
Ён праўдзівы і сам. Верыў у тое, што гаварыў. І ў жыцці быў праўдзівы, 

і ў творах застаўся. У творах – наколькі ўдалося...
Мы, хто блізка ведаў Валодзю, кожны патроху, кожны па-свойму раскажам 

пра яго, успамінаючы.
Рэшту скажа ён сам, сваімі кнігамі. З усёй сваёй раскошнай раскаванасцю, 

буйствам фантазіі, здольнасцю пранікаць у далёкае ў часе, ажыўляць яго ў людзях. 
Сплочванне нашых даўгоў перад роднай, так часта трагічнай гісторыяй, перад 
сапраўднай Літаратурай.

Беларусь даўно чакала такога пісьменніка.
І радасна, што ён прыйшоў.
І горка, балюча, што ён не змог, не паспеў разгарнуцца яшчэ больш глыбока 

і шчодра1.

Такім чынам, партрэтны нарыс – гэта не проста біяграфічная даведка. 
Жыццё чалавека нельга раскрыць без увасаблення яго маральнай прыга-
жосці, без адлюстравання багацця яго творчага праяўлення, падмяняючы 
гэта выкладам анкетных даных або апісаннем тэхналогіі працы.

Падарожны нарыс – адзін з самых старажытных відаў. Яго  асаблівасць 
заключаецца ў паступовым прадстаўленні аб’екта вывучэння. Падчас 

1  Брыль Я. Наш Караткевіч [Электронны рэсурс]. URL: http://knihi.com/Janka_Bryl/
Nas_Karatkievic.html (дата звароту: 15.04.2020).
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 падарожжа публіцыст узіраецца ў людзей, у сітуацыі, фіксуе факты, адлю-
строўваючы іх праз прызму індывідуальнага ўспрымання. У перадачы 
 асабістых уражанняў аўтара і выяўляецца спецыфіка падарожнага нары-
са. У ім могуць спалучацца элементы партрэтнага і праблемнага нарыса. 
 Невыпадкова, што менавіта ў падарожным нарысе ляжаць вытокі самога 
гэтага жанру. Росквіт нарыса на Беларусі звязваецца з ХІХ ст., найперш 
з творчасцю Уладзіслава Сыракомлі і яго кнігамі «Вандроўкі па маіх былых 
ваколіцах», «Мінск», «Дарога з Вільні ў Ашмяну». Цікавай нарысісткай кан-
ца ХІХ ст. была Э. Ажэшка. У свой час вялікую вядомасць меў яе  славуты 
краязнаўчы нарыс «Людзі і кветкі з-над Нёмана».

На пачатку ХХ ст. да жанру падарожнага нарыса прычынілася Цётка 
(А. Пашкевіч). Яе «Успаміны з паездкі ў Фінляндыю» – выдатнейшы ўзор 
падарожнага нарыса, які з цікавасцю чытаецца і сёння:

Цягнік бяжыць крыху барзджэй, як у Расеі. На станцыях затрымліваецца кара-
цей. У вагоне едзе колькі фінаў мужчын і адна жонка з дзецьмі. Усе светла-русыя, 
вочы сінія, нізкі лоб, куксаваты твар, здаровыя. Цікавасць, ці ўсе фіны такія? Кабета 
выйшла з вагона вады ўзяць, дзіцянятка пачало плакаць, мужчыны ўсе цопнуліся 
дзіця забаўляць, адзін нават узяў на рукі.

Пэўна, фіны дзяцей любяць; у нас так пасажыры не дбаюць аб чужых дзецях. 
На станцыях стаіць шмат звожчыкаў, коні ўсе невялічкія, каштанаватыя, санкі ма-
ляваныя розна, малыя, пекныя, вазніцы адзеты ў шэрыя самадзялковыя марынар-
кі і порткі, на галовах шапкі баранковыя, пацягненыя шэрым сукном, з вушамі, 
з патыліцы – цёплы брыль і спераду брыль, агулам кажучы, шапка выглядае, як 
каптур. Зіма цвёрдая, снегу многа, кажуць – па Вялікадні за тыдні два зіма толькі 
рушыць. Во як позна: у нас ужо цяпер на прагалачках трава зелянее. Мы чулі, што 
ў Фінляндыі цяпер найлепшы час для тых, хто хоча адпачыць або палячыцца, бо 
прымаразкі яшчэ стаяць, а слонка ўжо свеціць, цёпла, паветра здаровае і спакойна 
старонка. Праўда, праз вокны вагона па Пецярбурзе Фінляндыя нам выдаецца, як 
іншы нейкі свет. Снег – беленькі ўсё пакрывае, слонка па ім густымі праменнямі 
коўзаецца: лес і лес, як вокам сягнуць. Даліны з гаркамі пераменьваюцца, скалы 
вісяць, а раўніна замерзлых азёраў вылынае. Трэба ведаць, што Фінляндыя – гэта 
старонка лясоў, азёр і скалаў. На адной станцыі цягнік затрымаўся на некалькі часін, 
каб у буфеце, калі хто хоча, закусіў. Высыпаліся і мы з вагона. Станцыя вельмі чы-
стая. Два сталы пекна накрыты, застаўлены ядой, якую толькі здумаць: там і мяса, 
і рыба, яйкі, сыры розных гатункаў, малако, гарбата, квас, піва. Як толькі падходзіш 
да стала, мусіш заплаціць марку, фінскую манету вартасці 38 капеек. Пасля, калі 
хочаш, еш, колькі душа прымае, а не – крошку палажы на зуб – плата аднолькава: 
там жыватоў людскіх не мераюць; такі звычай укараніўся пэўна дзеля таго, што 
ніхто з фінаў не мае ў натуры сваёй, каб карыстаць болей за тое, чым плаце. Фіна 
не трэба пільнаваць, ён сам у сябе стаіць на стражы. Дзеля таго на станцыі фіны 
ядуць паволі, не спяшаючыся, як у сябе ў хаце за сталом.

Але было некалькі расейцаў, дык тыя завіхаліся каля яды, ажно папацелі. 
Аб сабе трудна сказаць: лепш відна збоку, аднак мушу прызнацца, што добра-такі 
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пасіленай вярнулася ў вагон, ажно цяпло па жылах разышлося, весялей стала: усе 
закускі былі вельмі смачныя... Прыехалі да горада Віпуры, па-расейску Выбарг, 
гэта найбліжэйшы вялікі горад у Фінляндыі ад Пецярбурга. Не затрымываемся 
ў Віпуры – адкладаем гэта на пасля – з паваротам, бо цяпер маем яшчэ праехаць 
колькі станцыяў, а адтуль фурманкай да аднаго гаспадара ў нейкую вёску Лотала. 
Да аднаго тамтэйшага гаспадара далі нам адрас – казалі, танна бярэ, яда гаспа-
дарская, добрая, здаровая, так што можна адпачыць і паправіцца, а разам з тым 
прыгледзецца да вясковага ў фінаў жыцця. Мусім гадзіну чакаць на іншы цягнік, 
каб ехаць далей. Аглядаем вакзал новапабудаваны: вельмі пекны – як палац, выка-
ваны з шэрага каменю. Адразу відно, што фінскі народ дэмакратычны: стараецца, 
каб усе былі роўныя, дзеля таго на вакзале 1, 2 і 3-я клясы ўсе аднолькавы: такія 
самыя крэслы, такія самыя сталы, такая самая чыстасць усюды; не то што ў Расеі: 
у першай клясе крэслы аксамітныя, канапы плюшавыя, а ў трэцяй – сметнічак... 
Купілі кніжку з фінскімі і расейскімі словамі, будзем з помачай кніжкі гаварыць, 
бо, як бачымо, фінчыкі па-расейску не разумеюць, хоць і блізка жывуць, а куды ж 
нам – беларусам з сваёй гутаркай цопацца да іх: мы народ дальшы ад фінаў і мала 
ім знаны1.

Нярэдка падарожныя нарысы публікуюцца з працягамі, што стварае 
ілюзію сумеснага падарожжа аўтара і чытачоў. Нарысіст становіцца вачы-
ма сваёй аўдыторыі, выкарыстоўваючы для гэтага рэпартажныя прыёмы. 
Падобнае адбываецца, напрыклад, у кнізе нарысаў С. Законнікава «Вячэра 
пад райскім дрэвам» (1996). Разам з аўтарам гэтай кнігі чытач наведвае 
многія краіны (Італія, Сербія, Францыя, Германія, Швейцарыя), знаёміцца 
з традыцыямі, бытам, культурай еўрапейскіх народаў. Паказваючы іншае 
жыццё, С. Законнікаў заўсёды перакідае кладку памяці да роднай зямлі, 
усхвалявана і заклапочана гаворыць пра сённяшні дзень, трывогі і надзеі 
беларусаў, якія сталі на шлях будаўніцтва незалежнай дзяржавы. Стылістыч-
ная моўная структура нарыса цалкам адпавядае мэце, пастаўленай аўтарам, 
і відам нарыса, абраным ім для мастацка-публіцыстычнага асэнсавання рэ-
чаіснасці. Сцісласць, лаканізм, уменне коратка сказаць пра многае, стварыць 
шматгранную карціну – адна з асноўных прыкмет высокага прафесійнага 
майстэрства нарысіста.

Адмысловую ролю ў нарысе адыгрываюць краявіды. Апісанне прыро-
ды дапамагае раскрыць і абставіны, у якіх адбываецца дзеянне, і эмацый-
на-псіхалагічны стан герояў нарыса або самога нарысіста. У выяўленні 
істотных прыкмет прыродных з’яў, паказе іх узаемасувязі з галоўнай ідэяй 
нарыса, выразных падрабязнасцях і дэталізацыі нарысіст можа дасягнуць 
незвычайнай глыбіні пранікнення ў самую сутнасць таго, што апісваецца.

1 Цётка. Успаміны з паездкі ў Фінляндыю [Электронны рэсурс]. URL: http://rv-blr.
com/literature/5333 (дата звароту: 15.04.2020).
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У практыцы журналістаў-пачаткоўцаў глыбіня асэнсавання перажытага 
і ўбачанага часта падмяняецца аднастайнасцю тэматыкі, ілюстрацыйным 
слізгаценнем па паверхні жыцця, сухасцю выкладу думкі, беднатой лексіч-
нага запасу – нарысам называюць усякае апісанне факта, падзеі, чалавека. 
Між тым нарысавая публіцыстыка павінна імкнуцца да праблемнасці, на-
візны, узнаўлення фактаў вялікай сацыяльнай значнасці, выяўлення глы-
біннай сутнасці сучаснага чалавека. Яркая, вобразная манера апавядання, 
афарыстычнасць, іронія, алюзіі, метафары і іншыя вобразна-выяўленчыя 
сродкі – неабходная ўмова стварэння цікавага і змястоўнага мастацка-публі-
цыстычнага твора. Адным з эфектыўных метадаў напісання нарыса зʼяўля-
ецца асацыятыўны спосаб выкладу, тыповай праявай якога выступаюць 
аўтарскія развагі. Асацыяцыі аўтара звычайна паглыбляюць вобразна-псі-
халагічную распрацоўку асноўнай ідэі апавядання. Аднак вельмі важна, каб 
усе факты, падзеі, асацыяцыі ўяўлялі адзінае цэлае, падпарадкоўваліся тэме, 
выбранай нарысістам. Разам з тым, толькі добра вывучыўшы матэрыял, фак-
ты, акалічнасці, людзей, можна канчаткова вырашыць, які паварот надаць 
нарысу, якую праблему вылучыць у ім. Таму, працуючы над нарысам, жур-
наліст павінен фіксаваць у сваім нататніку і ў памяці ўсё: агульныя звесткі, 
даныя, лічбы, імёны і прозвішчы, пасады, пэўныя эпізоды, сітуацыі, якія 
паказваюць чалавека ў дзеянні, каб потым здолець раскрыць характэрнае, 
павучальнае, уражлівае. Кампазіцыя жанру патрабуе абавязковага злучэння, 
сутыкнення шматлікіх фактаў, эпізодаў, разважанняў.

Падарожны нарыс – гэта журналісцкі жанр, у якім можа выявіць сябе 
як прафесіянал, так і журналіст-аматар. Першы крок да яго напісання – 
пастаноўка мэты, якую будзе мець ваш падарожны нарыс. Тэкст пішацца 
дзеля таго, каб распавесці людзям аб тым, што вас усхвалявала або што 
вы жадаеце адлюстраваць: непаўторнасць асобы ці палітычную або куль-
турную сітуацыю ў той ці іншай краіне і інш. Мэты могуць быць рознымі, 
але іх варта сфармуляваць загадзя і памятаць пра іх. Другі крок – знаём-
ства з падарожнымі нарысамі іншых аўтараў, найперш пісьменнікаў. Боль-
шасць беларускіх пісьменнікаў: Уладзіслаў Сыракомля, Цётка, Я. Брыль, 
А. Вярцінскі, C. Законнікаў, Б. Сачанка, Адам Глобус, Л. Дранько-Майсюк 
і інш. – стваралі выдатныя падарожныя нарысы. Можна павучыцца і ў іх. 
Апошні крок – гэта само падарожжа. Пісаць падарожны нарыс проста 
фантазіруючы – дрэнная ідэя. (Хаця сёння многія турыстычныя выданні 
і некаторыя блогеры ствараюць падарожныя нарысы шляхам капірайтынгу, 
запазычваючы чужыя здымкі, уражанні і апісанні.) Падарожны нарыс – гэта 
менавіта той жанр, які патрабуе вашай асабістай прысутнасці ў месцы, пра 
якое вы расказваеце. І насамрэч няважна, куды вы адправіцеся – у круга-
светнае падарожжа ці ў суседнюю вёску. Галоўнае, што вы павінны самі 
бачыць тое, аб чым пішаце.
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Падчас падарожжа рабіце нейкія важныя запісы, запамінайце падзеі, 
цікавыя моманты, дэталі мясцовага каларыту, адзначайце, што вам спа-
дабалася і не спадабалася. Рабіце здымкі. Сёння гэта надзвычай зручна 
і папулярна. Можна таксама весці аўдыядзённік – запісваць на дыктафон 
нейкія рэчы, якія прыцягнулі вашу ўвагу. Каб напісаць якасны тэкст, уваж-
ліва  прааналізуйце ўсе свае запісы і здымкі, адкідваючы ўсё другаснае 
і  неістотнае. Адкладзіце на некаторы час напісаны тэкст, а потым вярні-
цеся да яго зноў: магчыма, вам захочацца яго дапрацаваць, скараціць ці 
дапоўніць.

Сярод усіх мастацка-публіцыстычных жанраў нарыс у сучасны перыяд 
самы запатрабаваны.У інтэрнэт-СМІ і ў сацыяльных сетках найбольш рас-
паўсюджаны падарожны нарыс у самых разнастайных яго мадыфікацыях: ад 
разгорнутых апісанняў да кароткіх нататак і фотарэпартажаў у Facebook ці 
Instagram. Праблемны нарыс ва ўсе часы зʼяўляецца найбольш працаёмкім, 
а таму не такім частым госцем на старонках як перыядычных выданняў, 
так і асобных кніжных публікацый. Сёння гэты жанр перажывае своеаса-
блівы летаргічны сон. Рэгіянальныя выданні Беларусі, найперш абласныя 
газеты, такія як «Гомельская праўда», «Витебские вести», «Гродзенская 
праўда», «Заря», у якасці дамінантных выбіраюць сацыяльна-эканамічную 
і  сацыяльна-побытавую тэматыку. Натуральна, што партрэтны нарыс (з пэў-
нымі элементамі праблемнага падыходу) на старонках гэтых выданняў – 
рэдкі госць.

8.3. Эсэ. Метадычныя рэкамендацыі па напісанні эсэ

Эсэ – гэта глыбока асабісты персаніфікаваны літаратурна-публіцыстыч-
ны жанр, які патрабуе арыгінальнасці мыслення, пэўнага досведу ў той 
сферы, якой прысвечаны роздум. У перакладзе з французскай мовы слова 
«эсэ» і азначае ‘досвед’. Адна з першых знакамітых кніг эсэ французскага 
пісьменніка і філосафа эпохі Адраджэння М. Мантэня называлася сугучна 
«Вопыты». «Змест маёй кнігі – я сам», – сцвярджаў Мантэнь. Жанр эсэ 
самы малады ў сістэме беларускіх публіцыстычных жанраў, нягледзячы на 
тое, што ў еўрапейскіх літаратурах вядомы з канца ХVI ст. Раней літарату-
разнаўцы адносілі эсэ выключна да чыста літаратурных жанраў, паколькі 
ў ім галоўную ролю адыгрывае не прайграванне факта, а ўзнаўленне ўра-
жанняў, роздум і асацыяцыі. Сярод эсэ вылучаюць некалькі разнавіднасцей. 
Найбольш пашыранае літаратурна-крытычнае эсэ, якое не прэтэндуе на 
аналіз твора або творчага шляху пісьменніка. Аўтар абмяжоўваецца разва-
гамі пра іх з падкрэсленай суб’ектыўнасцю да прадмета разгляду. Яркім 
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прыкладам такога эсэ можна назваць эсэ М. Стральцова «Загадка Багданові-
ча», а ў рускай літаратуры – лекцыі У. Набокава і В. Ерафеева, прысвечаныя 
творчасці класікаў: Л. Талстога, М. Гогаля, Максіма Горкага і інш.

Тэкст М. Стральцова «Загадка Багдановіча» (1968) мае ўсе прыкметы 
 эсэістычнага стылю: нязмушаны, асацыятыўны сюжэт, лёгкасць пераклю-
чэнняў ад жыццёвых да літаратурных рэалій, эмацыйнасць і  суб’ектыўнасць. 
Аўтар празрыста фармулюе сутнасць «загадкі Багдановіча»: феномен маста-
ка, з маленства ўзгадаванага на чужыне, які стаў класікам беларускай літара-
туры. М. Стральцоў прапануе свае рабочыя гіпотэзы (уплыў бацькі, асярод-
дзя, плён упартага чытання), але галоўны акцэнт робіць на тое, каб перадаць 
складанасць адносін паміж сынам і бацькам Багдановічамі. Версіі вырашэння 
«загадкі Багдановіча» множацца, сягаюць у сферу так званай генетычнай 
памяці. М. Стральцоў разгортвае сістэму літаратурных паралелей, адна 
з якіх Багдановіч і Шамісо (француз па паходжанні, які здолеў стаць класікам 
нямецкай літаратуры). Аўтар эсэ асацыятыўна далучае ў свае развагі творчыя 
лёсы Т. Мана, А. Бальзака, М. Гогаля, Урубеля, П. Верлена і падключае іх 
да кантэксту творчасці беларускага класіка. У М. Стральцова была задума 
напісаць аналагічны твор пра Янку Купалу, якая, на жаль, не рэалізавалася.

Другі від – філасофскае эсэ – уяўляе сабой разважанні пра сэнс быцця, 
жыццё і смерць, спазнанне ісціны, дабро і зло. На працягу стагоддзяў падоб-
ныя пытанні абмяркоўваліся ў рамках адмысловай духоўнай дзейнасці, якую 
прынята называць філасофіяй. Такім чынам, філасофскае эсэ характарызу-
ецца крытычна-творчым дачыненнем да свету і ранейшай сістэмы поглядаў 
на свет. Цудоўны ўзор такога эсэ – праца І. Абдзіраловіча (Канчэўскага) 
«Адвечным шляхам». Упершыню яна была выдадзена ў Вільні ў 1921 г. 
невялікім накладам, але пазней каля 60 гадоў была забаронена: праляжала 
ў сховішчах спецфондаў. У 1988 г. тэкст быў надрукаваны ў перакладзе на 
рускую мову ў часопісе «Нёман», а потым выдадзены ў арыгінале, па-бе-
ларуску. Праца І. Абдзіраловіча была выклікана да жыцця тагачаснымі 
грамадска-палітычнымі абставінамі. Змены парадыгмы ў еўрапейскім мыс-
ленні пачатку ХХ ст. супалі з палітычнымі і сацыяльнымі пераўтварэннямі 
ў Беларусі, дзе ў гэты перыяд адбывалася фарміраванне ўласнай ідэнтычна-
сці, што праяўлялася ў культуры Адраджэннем, а ў палітыцы – імкненнем 
да пабудовы незалежнай дзяржавы. Дух часу, пазначанага «пераацэнкай 
каштоўнасцей» (тэрмін Ніцшэ) і адмаўленнем класічных падыходаў у мыс-
ленні, не мог не паўплываць на І. Абдзіраловіча. Тэкст яго твора – мастац-
кі паводле формы (метафарычнасць, эмацыянальна афарбаваная лексіка, 
апавядальная інтанацыя) і філасофскі паводле зместу. Ён складаецца са 
сціслага ўступу і чатырох частак. Першая частка –  «Беларусь паміж Захадам 
і Усходам» – прысвечана беларускай ідэнтычнасці ў сістэме Захад – Усход 
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з мэтай акрэслення тагачаснай беларускай сітуацыі і фармулявання прычын 
размытасці беларускай ідэнтычнасці. Другая частка – «Форма як механізм 
падпарадкавання» – прапануе аналіз формы, якая, на думку аўтара, высту-
пае сродкам падпарадкавання беларускай культуры. Гісторыя Еўропы для 
Абдзіраловіча бачыцца як гісторыя ўсталявання тых ці іншых формаў жыцця 
і іх заняпаду. Ён разважае над прычынамі трываласці мёртвых, неадпавед-
ных жыццёвым патрэбам формаў і прапануе сваю ідэю ліючайся формы. 
Трэцяя частка – «Творчасць» – характарызуе творчасць як касмічную сілу 
і як жыццёвую аснову, а таксама акрэслівае патрэбу сацыяльнай творчасці. 
Чацвёртая частка паўстае як абагульненне, у якім аўтар сцвярджае неад-
меннасць пошуку непрымусовых формаў жыцця дзеля здзяйснення ідэалу 
сацыяльнай творчасці і вырашэння праблемы беларускай ідэнтычнасці.

У сучасны перыяд да жанру філасофскага эсэ звяртаюцца такія аўта-
ры, як Ю. Барысевіч, В. Акудовіч, І. Бабкоў. Існуе яшчэ навукова-публі-
цыстычнае эсэ, якое часам завуць проста публіцыстычным і адносяць да 
разнавіднасцей нарыса. Гэтыя два жанры шмат у чым падобныя, але больш 
вольная, раскаваная манера апавядання стала спецыфічнай асаблівасцю 
 навукова-публіцыстычнага эсэ. Адыход ад традыцыйных формаў, філа-
сафічнасць погляду, схільнасць да аналізу ўласных перажыванняў – та-
кая сутнасць гэтага падвіду эсэ. Звяртаючыся да такога жанру, публіцыст 
павінен валодаць багатым інтэлектуальным досведам і досведам жыццё-
вых назіранняў. Часта эсэ можа будавацца без фабулы і дыялогу, паколькі 
яго прадмет – аўтарскі самааналіз светаадчуванняў і інтуітыўны шлях да 
спазнання быцця. На самавыяўленне эсэіста накладвае адбітак час і сацы-
яльнае асяроддзе, навуковыя дасягненні і філасофскія канцэпцыі, асаблівасці 
нацыянальнай самасвядомасці, у кантэксце якіх ён існуе. Таму гэты жанр 
не ўкладваецца ў строгія рамкі азначэнняў.

Эсэ не адносіцца да дакументальнай публіцыстыкі. З’яўляючыся 
аналітычным па сутнасці, эсэ не ставіць перад сабой мэты прааналізаваць 
актуальную праблему, якая патрабуе неадкладнага рашэння. Яго інтарэсы 
засяроджаны на глабальных праблемах грамадскага быцця, якія не могуць 
быць вырашаны ў адначассе. Вядучай у эсэістыцы сёння стала распрацоўка 
трыяды «чалавек – чалавецтва – чалавечнасць», сапраўды глабальная пра-
блема сучаснасці і будучыні, якая разглядаецца найперш праз маральныя 
катэгорыі. Эсэісцкай манеры выкладу аддаюць належнае філосафы, культу-
ролагі, мастацтвазнаўцы, гісторыкі – адным словам, спецыялісты ў вобласці 
грамадскіх навук.

Глыбіня пранікнення ў матэрыял і шырыня асвятлення рэчаіснасці цал-
кам залежаць ад здольнасці публіцыста ўспрымаць духоўныя каштоўнасці 
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грамадства, ад узроўню яго навуковага светапогляду. Яркім прыкладам май-
стэрскай працы зʼяўляецца славутае эсэ У. Караткевіча «Зямля пад белымі 
крыламі», жанр якога часта вызначаецца як нарыс. Гэты тэкст пісаўся для 
ўкраінскіх школьнікаў і спачатку выйшаў у Кіеве па-ўкраінску, пазней быў 
перакладзены на беларускую мову:

...Нехта сказаў, што па абрысах наша краіна нагадвае дубовы ліст. Па-мойму, 
параўнанне не вельмі. На мой погляд яна па абрысах хутчэй нагадвае зубра. Умоў-
на Беларусь дзеляць на пяць вялікіх раёнаў. 1) Азёрны край. Гэта самая поўнач 
рэспублікі. 2) Цэнтр. Ён прыблізна супадае з Мінскай вобласцю. 3) Панямонне. 
Заходнія раёны па берагах Нёмана. 4) Усход. Аршанскае ўзвышша, Аршанска-Ма-
гілёўская раўніна, а таксама раўніны па рацэ Беразіне і каля Чачэрска. 5) Поў дзень, 
або Палессе. Я – але гэта мая прыватная думка – выдзеліў бы за кошт усхода 
і ўсходняй часткі Палесся яшчэ шосты раён. Прыдняпроўе. Занадта ўжо ўплывае 
на эканоміку, пейзаж, побыт, нават псіхіку чалавека вялікая Рака. У адпаведнасці 
з раёнамі розныя і пейзажы. У іншых краінах ёсць горы ў зялёнай футры лясоў, 
мора стэпавых траў і проста сіняе мора. У нас гэта ўсё таксама ёсць, толькі што 
сабранае ў мініяцюры. Вось АЗЁРНЫ КРАЙ. Марэнныя грады, шматкіламетровыя 
«агароджы» з валуноў на межах. І, паміж бясконцых градаў і ўзвышшаў, многія 
і многія сотні азёр. Паверхня самага вялікага з іх, Нарачы, 79,9 кв. км. Глыбіня 
самага глыбокага (гэта з вялікіх азёр), Струсты, 30 м. А сярод малых ёсць і такія, 
глыбіня якіх каля 50 м. Азёры гэтыя розныя. Вада Нарачы такая чыстая, што пры 
вялікай глыбіні можна ўбачыць усё, што ляжыць на дне. А вось вада змрачнава-
тага, ляснога і балотнага возера Палік (у Бярэзінскім запаведніку) нагадвае густа 
завараны чай. Паміж азёраў частыя ўзгоркі, і на іх пілы лясоў, пераважна хвойных. 
А па схілах – палі. Малінавыя шары канюшыны, сінявокія льны, жыта, сям-там 
расквечанае валошкамі. На ўзгорках вострыя шпілі гарадкоў з гарбатымі вуліцамі 
і вялізнымі купамі старых ліп. Адзін амерыканскі падарожнік, што аб’ехаў пало-
ву свету, пісаў на пачатку нашага стагоддзя, што пейзажаў, лепшых за пейзажы 
беларускія, ён не бачыў ва ўсёй Еўропе. Часам з адной гары можна бачыць да 
дзесятка азёр. Асабліва гожыя яны ў летнія ночы, калі ў іх адбіваецца  перакулены 
дагары нагамі спічасты лес і, здаецца, ночы зусім няма і слізгоча ў чыстых, як 
сляза, глыбінях доўгае, плямістае цельца стронгі. А стронга можа быць толькі 
ў ідэальна празрыстай, без кроплі каламуці, вадзе. Зноў на ўсход. І зноў узгоркі 
і азёры.  Мачтавыя бары на схілах. Аж медныя. І – нібы рубеж, які перавалілі, – 
замест шпіляў, аж празрыстыя, белыя, нібы са святла пабудаваныя, старажытныя 
званіцы Полацка1.

У. Караткевіч напісаў цэлы цыкл эсэ, прысвечаных розным рэгіёнам 
і гарадам Беларусі («Мсціслаў», «Браслаўе» і інш.), а таксама эсэ «Абра-
ная» аб Украіне. У гэтых творах пісьменнік дэманструе свой суб’ектывізм, 
імкненне да глабальных сацыяльна-псіхалагічных абагульненняў.

1 Караткевіч У. Зямля пад белымі крыламі [Электронны рэсурс]. URL: http://pdf. 
kamunikat.org/13877-1.pdf (дата звароту: 15.04.2020).
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Як вядома, кожны чалавек праламляе духоўныя каштоўнасці праз пры-
зму ўласнага досведу, і таму эсэ становіцца адмысловым відам дыялогу – 
аўтара і чытача. Узровень адукацыі і агульнай культуры кожнага непасрэд-
на ўплывае на інтэрпрэтацыю і разуменне тэксту. Сярод стылістычных 
прыёмаў, якія выкарыстоўваюць эсэісты, значнае месца займае так званае 
ўяўнае апярэджанне. Усе факты, з’явы як бы спрэсаваныя, ссунутыя ў часе, 
сцягнутыя ў адзіную прасторава-часавую плоскасць. Таму аўтар і імкнецца 
размежаваць іх, паказаўшы на іх рэальнае месцазнаходжанне ў часе: «Праз 
пэўны час мы ўбачым...» або «Праз пэўны час мы ўбачылі...» – дзеянні адне-
сены ў будучыню або ў мінулае. Кантраст часавых планаў дазваляе эсэісту 
вылучаць у тэксце істотныя моманты, на якія ён жадае звярнуць асаблівую 
ўвагу. Гэты прыём спрыяе выражэнню эмацыйна-экспрэсіўнага зместу эсэ, 
звязаны з эфектам зносін, асабістага кантакту аўтара з чытачом.

Эсэ – рэдкі госць на газетнай паласе, хоць некаторыя аналітычныя 
і мастацка-публіцыстычныя выданні і публікуюць матэрыялы, напісаныя 
ў гэтым жанры. Скажам, эсэ вядомых літаратараў, таго ж У. Караткевіча ці 
Я. Брыля, А. Разанава, Л. Дранько-Майсюка ці У. Арлова, Адама Глобуса, 
В. Акудовіча, Ю. Барысевіча, друкаваліся і друкуюцца на старонках «Нё-
мана», «ЛіМа», «Полымя», «Дзеяслова» і іншых выданняў. Але эсэ хутчэй 
усё ж кніжная форма публіцыстыкі.

Для маладых аўтараў, якія прыступаюць да напісання эсэ, можна пры-
весці некаторыя парады дасведчаных практыкаў:

1)  неабходна выразная і нестандартная аўтарская пазіцыя, паколькі адна 
з асноўных жанраўтваральных прыкмет эсэ – парадаксальнасць;

2)  трэба пазначыць для сябе, у якой ролі выступае рэальны аўтар: ён 
чалавек сацыяльны ці прыватны – ад вобраза аўтара залежыць уся пабудова 
тэксту, яго форма, кампазіцыя, лексіка, прыёмы;

3)  варта вызначыць логіку тэксту: будзе яна інтуітыўнай ці храналагіч-
най. Трэба памятаць, што логіка будуецца на інтуіцыі толькі ў тым выпадку, 
калі аўтар імкнецца «захапіць» чытача ўласнымі эмоцыямі, а не арыгіналь-
най тэорыяй. У адваротным выпадку логіка аналагічная аналітычнаму ар-
тыкулу: гіпотэза – аргументы;

4)  у эсэ надзвычай важны дыялог з чытачом. Метад пабудовы гэтага 
дыялогу выбіраецца індывідуальна. Адзін з самых простых прыёмаў – 
рытарычныя пытанні. Другі, папулярны ў сучаснай прэсе, – пазначэнне 
каардынат аўтара (электронная пошта, сацыяльныя сеткі), каб чытач здолеў 
выказаць свае думкі з нагоды тэксту;
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5)  эсэ патрабуе ад аўтара жыццёвага досведу і вялікай эрудыцыі. 
 Пачынаць працу над эсэ рэкамендуецца з малых формаў: замалёвак, 
 занатовак і да т. п. Толькі пасля таго, як жанры, сумежныя з эсэ, пачнуць 
 атрымлівацца, варта спрабаваць сябе ў жанры эсэ.

8.4. Фельетон. Жанрава-стылістычныя 
 асаблівасці фельетона

Фельетон (ад фр. feuilleton, ад feuille – ‘ліст, лісток’) – жанр мастац-
ка-публіцыстычнай літаратуры, якому ўласцівы крытычны, часта камічны 
і сатырычны пачатак. Агульныя прыкметы – актуальнасць прадмета паве-
дамлення або развагі, знешняя «бяспланавасць», лёгкасць,  натуральнасць 
кампазіцыі, парадыйнае выкарыстанне мастацкіх прыёмаў.  Своеасаблівасць 
фельетона звязана пераважна з тым, што ён адносіцца да «змяшаных» 
мастацка-публіцыстычных жанраў па метадах апрацоўкі фактаў, ад-
носінах да фактаў і па мэтах іх выкарыстання. Нараджэнне фельетона 
 звязваюць з парыжскай газетай Journal des Debats, калі 28 студзеня 1800 г. 
у яе  паклалі дадатковы лісток (feuilleton), дзе сталі друкавацца аб’явы, 
тэатральныя і музычныя рэцэнзіі, шарады – словам, неафіцыйныя матэры-
ялы. Так  нарадзілася рубрыка. З павелічэннем фармату газеты фельетон 
сталі  называць падвалам. Пад рубрыкай «Фельетон» друкаваліся раманы 
(«Парыжскія таямніцы» Э. Сю, «Тры мушкецёры» А. Дзюма), і ўрэшце 
яна дала пачатак раману-фельетону, арыентаванаму на густы масавага 
чытача. Вытокі ж самога жанру фельетона, прасякнутага сацыяльнымі 
і палітычнымі матывамі, адносяцца да журналістыкі Вялікай французскай 
рэвалюцыі (тэксты К. Дэмулена, Ж. П. Марата). Развіццё жанру палітыч-
нага фельетона на Захадзе ў ХІХ ст. звязана з імёнамі Л. Бернэ, Г. Гейнэ, 
У. Рашфора, Г. Веерта. Цікава, што ў Расіі з’яўленне фельетона адзначана 
імёнамі выхадцаў з Беларусі. Рубрыка «Фельетон» узнікла ў 20-я гг. ХІХ ст. 
у газеце «Северная пчела» Ф. Булгарына, дзе ён друкаваў свае ўзоры гэтага 
жанру. Фельетоны Барона Брамбеуса (В. Сянкоўскі), другога прадстаўніка 
былога Вялікага Княства Літоўскага ў часопісе «Библиотека для чтения», 
рэдактарам якога ён быў і які сам В. Бялінскі ў 1836 г. называў «ідэальным 
часопісам для масавага чытача», высмейвалі бясталентнасць і пошласць 
у літаратуры.

Нягледзячы на «газетныя» карані, даследчыкі падкрэсліваюць сінкрэ-
тычнасць фельетона і яго набліжанасць да мастацкай літаратуры: «Па сваёй 
праблематыцы і крытычнай накіраванасці фельетон – жанр публіцыстыч-
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ны, а па форме, метаду і асаблівасцях адлюстравання і асэнсавання фактаў 
рэчаіснасці – сатырычны», – сцвярджаў у свой час М. Цікоцкі1.

Фельетон абʼядноўвае ў сабе тры пачаткі:
1)  публіцыстычны (актуальнасць, надзённасць, ярка выяўленая 

 ацэначнасць); 
2)  мастацкі (выкарыстанне вобразных сродкаў з арсенала мастацкай 

літаратуры); 
3)  сатырычны (дыферэнцыяльная жанравая прыкмета камічнае іншаска-

занне, якому падпарадкаваны ўсе іншыя элементы жанру).
Прадметная аснова фельетона – адмоўная з’ява, камічная прырода 

якой зразумелая фельетаністу. Галоўная задача фельетона –  выкрыццё 
адмоў ных фактаў рэчаіснасці і наступнае іх выкараненне з жыц-
ця  грамадства.  Выявіць камічнасць факта, з’явы, сітуацыі – значыць 
 паказаць іх прынцыпо вую супярэчнасць з аўтарскім ідэалам. Як вынікае 
з тэорыі літаратуры, сатыра адмаўляе з’яву ў асноўных яе асаблівасцях 
і падкрэс лівае яе непаўнавартаснасць. Дасягаецца гэта шляхам рэзкага 
пера большання або змяншэння, г. зн. пры дапамозе парушэння звычайных 
рэальных формаў з’явы.

Фельетон – адзін з найбольш папулярных і запатрабаваных жанраў 
у беларускай журналістыцы пачатку ХХ ст. Перыядычныя выданні таго 
часу рознай арыентацыі: «Звон», «Вольная Беларусь», «Дзянніца», «Са-
вецкая Беларусь» і інш. – часта змяшчалі на сваіх старонках матэрыялы 
гэтага жанру.

Незалежніцкія і прабальшавіцкія выданні ледзь не ў кожным нума-
ры друкавалі палітычна афарбаваныя фельетоны палярнай скіраванасці. 
У «Дзянніцы» і «Савецкай Беларусі» дыскрэдытавалася дзейнасць Рады 
БНР і яе прадстаўнікоў, «Звон» і «Вольная Беларусь» высмейвалі палітыку 
бальшавікоў і ўсіх тых, хто перашкаджаў фарміраванню суверэннай Бела-
русі. Фельетоны незалежніцкіх выданняў стаяць ля вытокаў беларускага 
сатырычнага апавядання 1920-х гг., якое дасягнула ў тыя часы значнага 
росквіту.

Большасць фельетонаў у «Дзянніцы» напісана Цішкам Гартным 
(псеўданім Авадзён). Гэта як празаічныя, так і вершаваныя творы, ідэа-
лагічна зададзеныя на дыскрэдытацыю дзеячаў БНР і іх захадаў па ста-
наўленні Беларусі як незалежнай дзяржавы («Чортава ігрышча Беларускай 
Рады», «На ўцёкі» і інш.). Аднак пры асвятленні моўнага пытання пазіцыі 
прабальшавіцкіх і незалежніцкіх выданняў былі блізкія. Можна прыгадаць 

1  Цікоцкі М. Я. Стылістыка публіцыстычных жанраў. Мінск, 1971. С. 19.
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«Патрапіў ікрас» Цішкі Гартнага (псеўданім Васа) у «Дзянніцы» і тэкс-
ты незалежніцкіх выданняў: «Пакрыўджаныя», «Байка» Змітрака Бядулі 
(псеўданім Зрэбны), «Яны» Г. Гарэцкага (псеўданім Г. Гурык). У фельетоне 
«Патрапіў ікрас» Цішкі Гартнага галоўны персанаж, прыхільнік сацыялізму 
Язэп, зʼяўляецца нястомным наведвальнікам і выступоўцам на сходах, але:

…ён заўсёды стараўся выкінуць пытанне аб мовах. Эх, ды гэта… ліха ведае 
што за мова: яе стыдаецца ўсякі прасвячоны чалавек… тым болей сацыяліст… 
Гэта – збор з усіх слоў… гэта шляхоцкая брахня, гэта – хамскі лепет! І знаходзяцца 
шчэ людзі, што абстойваюць яе, нават газэты пішуць на ёй, кніжкі. Тьфу! Дурні! 
Шавіністы, нацыяналісты яны, або і горай. ˂…˃

Усчаўся вэрхал і ўрэшце хтосьці прапанаваў: «Выдаваць журнал для беларусаў 
або на татарскай або на жыдоўскай мовах», пасля чаго па зале пракаціўся рогат1.

Твор Цішкі Гартнага сугучны тэкстам аўтараў незалежніцкага блока 
Янкі Купалы, Г. Гарэцкага, Змітрака Бядулі. Да сёння актуальны фелье-
тон Змітрака Бядулі «Пакрыўджаныя», дзе аўтар высмейвае праціўнікаў 
беларусізацыі. Персанаж фельетона пан Максімаў занядужаў і бачыць 
страшныя сны:

«Падкрадзецца Беларускі Нацыянальны Камітэт, узваліцца ўсім сваім 
цяжарам на грудзі, душыць за горла… Ды каб ён хаця адзін! А то навалюцца 
яшчэ ўсе разам: беларускі тэатр, ноч на Купалле, родная мова, скарбоначны 
збор, усе гурткі беларускія». «Божухна Літасцівы! На што Ты пусціў на свет 
гэтых беларусаў? Чым я пакрыўдзіў Тваю Боскую моц, што Ты не збярэш іх са 
свету, не пашлеш на іх пошасці?» – моліцца пан. «Родная мова, родная школа, 
нацыянальнае адраджэнне… На што, на якое, каму гэта патрэбна? Жыві паціху, 
не круці галавою. Расейцы даюць усё гатовае – дзякуй ім за дабрату іхнюю»2.

Фельетон Янкі Купалы «Антанта» напісаны ад першай асобы, у ім 
аўтар-пісьменнік распавядае, з якімі клопатамі ён сутыкнуўся, пішучы 
ў адну газету «стацці» аб Антанце. Напачатку, звяртаючыся да чытачоў 
з пытаннем: «Ці вы ведаеце, што такое Антанта?», аўтар прызнаецца, што 
і сам ён не ведае, але ж «гэта Антанта сядзіць ужо ў мяне соляй у воку, 
косткай у горле, калоццем у баку». Далей пісьменнік распавядае гісторыю 
пра напісанне артыкула ў форме згадак дыялогаў з рэдактарам, у якіх пе-
рад чытачом выяўляецца тагачасная рэчаіснасць («боты падзерліся, табакі 
няма» ды «селядцы дарагія», у хаце «сорак градусаў холаду»). Згадзіўшыся 
на прапанову пісаць аб Антанце, аўтар пытае:

1 Авадзён. Патрапіў ікрас // Дзянніца. 1918 [а]. № 38. С. 2–3.
2 Зрэбны. Пакрыўджаныя // Вол. Беларусь. 1917. № 9. С. 2.
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– А што такое Антанта?
Рэдактар заморгаў вачыма да буркнуў праз тое:
– Гэта не маё дзела.
– Так, так, пане рэдактар, гэта маё, я ўжо ведаю. А як там, паночку, з апла-

тай? – Рэдактар закашляўся, пасля кажа:
– Будзеш атрымліваць, хлопец, па 4 капейкі ад радка. Як напішаш мільён 

радкоў, то будзеш мець… палічы, колькі выйдзе!

Аўтару давялося тры разы перапрацоўваць «стаццю», бо палітычная 
сітуацыя пастаянна змянялася, а рэдактар хацеў прытрымлівацца правіль-
нага кірунку. У выніку канчатковы варыянт так створаны і не быў, а аўтар 
заключае:

Хацеў я спачатку павесіцца, утапіцца, застрэліцца, але ўзяў ды напісаў гэты 
не зусім «маленькі фельетон» і аддаў яго надрукаваць без ведама рэдактара1.

Добраму фельетаністу, адзначаюць даследчыкі, уласцівы позірк дзіцяці, 
які адразу заўважае выразную неадпаведнасць ці глупства, што і паказвае 
Купала чытачу, сцвярджаючы, што нюансы палітычных гульняў нармаль-
наму, а не беспрынцыпнаму чалавеку ніколі не зразумець.

Сярод фельетонаў разглядаемага перыяду вельмі рэдка сустракаюцца 
творы побытава-сатырычнага характару. Найперш гэта палітычная сатыра, 
публіцыстыка, прасякнутая ў першую чаргу грамадзянскім пафасам.

Пазней у савецкай журналістыцы да «фельетонных» фактаў сталі ад-
носіцца дармаедства, спекуляцыя, бюракратычная цяганіна, халатнасць, 
нядобрасумленнасць, зладзейства і іншыя праявы побыту. Фельетон быў 
разлічаны, па-першае, на асоб, канкрэтна звязаных з праблемамі, закра-
нутымі ў тэксце, а па-другое, на шырокае кола чытачоў, выхаваўчы ўплыў 
на якіх складаў ці не галоўную задачу аўтара. На аснове негатыўных 
фактаў фельетаніст выбудоўваў ланцужок меркаванняў, якія прыводзілі 
чытача да думкі, што гэты факт не толькі негатыўны для грамадства, але 
і патрабуе ўмяшання ў сітуацыю для выкаранення згубнай зʼявы. Цікава, 
што пытанне беларушчыны і ў наш час застаецца актуальным для аўтараў 
фельетонаў:

Странный сон приснился мне вчера. Будто стою я, значит, возле 23-ей гимна-
зии – ну это та, что на проспекте, одетый в черную майку с буквой «Щ» на груди 
и держу плакат в руках: «Это была последняя русскоязычная гимназия в Минске».

Подходит ко мне директриса гимназии и говорит: «Ну што вы, Валянцін 
Канстанцінавіч, так разнерваваліся, ну чытае новы настаўнік дзецям фізіку 

1  Купала Я. Антанта // Зб. тв. : у 9 т. Мінск, 2002. Т. 8. С. 73.
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 па-беларуску, а вы думаеце – лёгка зараз рускамоўнага знайсці? Ды і потым, дзецям 
цяжка фізіку на рускай вучыць, шмат хто не разумее, бацькі скардзяцца!»1.

Існуюць пэўныя спосабы стварэння камічнага эфекту ў фельетоне. 
Гэта гіпербала (перабольшанне), гратэск (скажэнне), фантастычнасць, 
іронія, літота (пераменшванне), парадыраванне. Фельетон засноўваецца 
на знарочыстым разбурэнні семантычных, стылістычных, граматычных, 
словаўтваральных і фразеалагічных моўных нормаў. Майстэрства фелье-
таніста залежыць ад таго, наколькі матывавана ён ужывае гэтыя прыёмы.

Выкарыстанне іроніі. Іронія прыпісвае з’яве неўласцівыя ёй якасці, каб 
падкрэсліць іх адсутнасць. У фельетоне сустракаюцца агульнаўжывальныя 
словы і выразы са сталай іранічнай афарбоўкай (у слоўніках яны пазначаны 
«іран.»). Гэта кніжна-архаічныя словы (зрабіць ласку, спадобіцца і інш.), 
некаторыя значэнні шматзначных слоў (артыст (‘шэльма’), багадзельня 
(‘бяздзейны калектыў’) і інш.). Таксама выкарыстоўваюцца індывідуаль-
ныя, «разавага ўжывання» словы і выразы, якія могуць быць пабудаваны 
на ацэнцы факта словамі з адваротным сэнсам; на спалучэннях сэнсава 
супярэчлівых слоў; пры дапамозе памяншальна-ласкальных суфіксаў.

Выкарыстанне каламбура. Каламбур уяўляе сабой збліжэнне або су-
пастаўленне паняццяў, якія ў звычайных умовах несупастаўляльныя. У за-
лежнасці ад мастацкай задумы каламбур можа мець жартаўлівую, іранічную 
ці саркастычную афарбоўку. Існуюць каламбуры, пабудаваныя на полісеміі 
(шматзначнасць слоў), аманіміі (супадзенне слоў па гучанні, адрозненне 
па значэнні), амаформах (супадзенне асобных граматычных формаў), су-
тыкненні аднакарэнных слоў – паранамасіі (гукавое падабенства слоў). 
Напрыклад: Я ўсё плачу́ і пла́чу!..; Перамелецца – мука будзе. – Або мукá, 
або мýка…; З недапісаным раманам / Лез у класікі Раман. / Кажуць, і сыны 
Рамана / Пішуць той жа ўсё раман (Х. Жычка); Беларускіх мужчын не 
стрымаць ад дам кратамі, паднімаць на каханне не трэба дамкратамі 
(Л. Ганчароў).

Разбурэнне нормаў спалучальнасці слоў. У мове існуюць законы се-
мантыка-стылістычнага спалучэння слоў, абумоўленыя семантыкай слоў, 
іх стылістычнай і эмацыйна-экспрэсіўнай афарбоўкай. Аднак гэтыя законы 
могуць мэтанакіравана парушацца для стварэння камічнага эфекту. Вылуча-
ецца разбурэнне нормаў семантычнай спалучальнасці (напр., віншавальная 
эпіграма, крэматорый на 400 персон), нормаў стылістычнай спалучальнасці 

1  Стэфановіч В. «Извините, а можно по-русски?» – «Хадайніцтва адхіліць!». Фель-
етон у абарону літары «щ» [Электронны рэсурс]. URL: https://nn.by/?c=ar&i=120576 
(дата звароту: 15.04.2020).
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(напр., папаліруем, інкрустуем чорным дрэвам, прысабачым бронзавыя 
ручкі (кніж. + размоўн.); выкрадзеныя на заводзе запчасткі прадаюць за 
наяўны разлік (размоўн. + афіцый.-справ.); малагабарытныя агуркі (словы 
з розных сфер ужывання)).

Выкарыстанне інДывіДуальна-аўтарскіх неалагізмаў. Індывідуаль-
на-аўтарскія неалагізмы, або аказіяналізмы, – словы, якія не замацоўваюцца 
ў мове і не трацяць свайго незвычайнага гучання (напр., курашчуп, вер-
шакрад, таўканаўты, прывады ў міліцыю і прыносы ў выцвярэзнік і інш.). 
Часам аказіяналізмы адрозніваюцца ад звыклага слова якім-небудзь афіксам 
або маюць падабенства з якім-небудзь словам (марнаплата).

Выкарыстанне параўнанняў, інДывіДуальных метафар, перыфразаў (апі-
сальны выраз, які замяняе слова). Напрыклад: змрочныя як каналізацыйныя 
трубы; худыя як веласіпедныя спіцы; халодны як серабрысты хек; газетная 
тухляціна; ідэалагічны кішэннік, курыны роддом (ʻінкубатарʼ) і інш.

ІнДывіДуальная апрацоўка фразеалагізмаў. Гэта сутыкненне першас-
нага і пераноснага значэнняў, выманне з фразеалагізма слова для ўтварэння 
аўтарскага неалагізма (З любым рай і ў будане. Але ў тым выпадку, калі 
любы ў будане прапісаны і занесены буданакіраўніцтвам у дамавую кнігу); 
зліццё двух фразеалагізмаў, у складзе якіх ёсць агульнае слова (Стрэлянага 
верабʼя на мякіне не правядзеш); увядзенне ў фразеалагізм новага слова 
(Хто шукае, той заўсёды знойдзе памылку); скарачэнне фразеалагізма (Свая 
кашуля бліжэй); замена слоў у складзе фразеалагізма (Чэрствы кавалак 
працоўнага банана).

У наш час фельетон перажыў сурʼёзную трансфармацыю. У ролі «фель-
етонных» фактаў, як правіла, выступаюць грамадска-палітычныя зʼявы: 
унутрыпалітычнае становішча ў краіне, міжнародныя адносіны. Вядучымі 
тэмамі фельетонаў, адпаведна, становіцца палітыка, эканоміка, некато-
рыя сацыяльныя аспекты. «Фельетонны» факт часцей за ўсё  ўтрымлівае 
ў гіпертрафіраваным выглядзе рысы, тыповыя для той ці іншай зʼявы. 
Фельетон можа будавацца на сукупнасці фактаў, і тады тыповае выступае 
як заканамернасць.

Мастацкая вобразнасць, як і дакладнасць фактаў, выкарыстаных аўта-
рам, – абавязковыя ўмовы эфектыўнасці фельетона. Нягледзячы на сваю спе-
цыфічнасць, жанр фельетона валодае тымі ж уласцівасцямі, што і мастацкія 
жанры: эмацыйнасцю; абагульненнем рэчаіснасці, яе ацэначнасцю. Адзін 
з галоўных законаў фельетоннага жанру – асацыятыўнасць, якая прыўносіць 
элемент эмацыйна-вобразнага развіцця тэмы. Тэма пачынае раскрывацца 
апасродкавана, што можа выклікаць камічную супярэчнасць. Рух сюжэта 
ў фельетоне адбываецца за кошт «перабояў», калі іранічны эфект ствараец-
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ца з дапамогай супастаўлення неспалучальных паняццяў. Дыялог, партрэт 
і шматлікія іншыя элементы фельетона падвяргаюцца пераасэнсаванню 
і стылізацыі.

Фельетон, як і іншыя жанры мастацкай публіцыстыкі (нарыс, эсэ), вель-
мі цесна звязаны з мастацкай літаратурай. Невыпадкова найлепшыя ўзоры 
мастацкай публіцыстыкі звычайна належаць пяру знакамітых пісьменнікаў. 
Мы ўжо не раз згадвалі імёны беларускіх класікаў, якія зрабілі велізарны 
ўклад у развіццё мастацка-публіцыстычных жанраў. І так было не толькі 
ў Беларусі. Агульнавядомыя эсэ А. Камю, Ж. П. Сартра, Т. Эліята, пам-
флеты і фельетоны Марка Твэна, Дж. Свіфта, М. Салтыкова-Шчадрына, 
М. Зошчанкі, У. Маякоўскага. Зрэшты, гэты пералік можна працягваць 
і працягваць. І тым не менш усім добра вядома, што мастацкая літаратура 
і журналістыка – не адно і тое ж. Гэта датычыць і такой далікатнай і далёка 
не адназначнай сферы, як літаратурна-мастацкая крытыка.

8.5. Літаратурна-мастацкая крытыка. 
Жанры літаратурна-мастацкай крытыкі

Літаратурна-мастацкая крытыка – з’ява надзвычай складаная і патра-
буе глыбокай дыферэнцыяцыі па тых відах мастацтва, якія яна даследуе, 
ацэньвае і рэкамендуе чытачу. Тэатральнаму крытыку будзе складана аналі-
заваць літаратурны мастацкі твор, кінакрытык не зможа аб’ектыўна ацаніць 
з’явы выяўленчага мастацтва. Безумоўна, у кожнай сферы сучаснага маста-
цтва задзейнічаны і працуюць прафесіяналы высокага класа, спецыялісты 
ў канкрэтнай галіне, але большасць іх публікацый носіць навуковы ці на-
вукова-папулярны характар і разлічана на сваю вузкую спецыялізаваную 
аўдыторыю. Разам з тым у наш час усё больш пашыраецца тэндэнцыя 
своеасаблівай масавізацыі літаратурна-мастацкай крытыкі, калі асноўную 
інфармацыю пра з’явы літаратурна-мастацкай рэчаіснасці да шырокага 
чытача даносяць найперш журналісты. Узровень такіх публікацый можа 
быць розны, усё залежыць ад эрудыцыі, таленту, дасведчанасці аўтара. 
Паколькі мы не ў стане прааналізаваць усе віды літаратурна-мастацкай 
крытыкі, спынімся на асноўных яе жанрах, бо менавіта жанры – гэта тое, 
што дазваляе вылучаць літаратурна-мастацкую крытыку як асобную з’яву, 
адрозную ад традыцыйнай журналістыкі.

Рускі літаратуразнавец Л. Гросман яшчэ на пачатку мінулага стагоддзя 
вылучаў 17 тыпаў крытыкі (літаратурны партрэт, эсэ, імпрэсіяністычны 
эцюд, артыкул-трактат, публіцыстычная, або агітацыйная, крытыка, крытыч-
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ны фельетон, літаратурны агляд, рэцэнзія, крытычны аповед, літаратурны 
ліст, крытычны дыялог, пародыя, памфлет на пісьменніка, літаратурная па-
ралель, акадэмічны водгук, крытычная манаграфія, артыкул і інш.). Аднак 
такая класіфікацыя прымаецца далёка не ўсімі з прычыны адсутнасці адзін-
ства падыходаў. З гэтага вынікае, наколькі няпроста вызначыцца з літара-
турна-крытычнымі жанрамі, якія вельмі часта, як мы бачым, перасякаюцца 
з жанрамі мастацкай публіцыстыкі. Гаворка ідзе найперш пра эсэ і нарысы, 
бо што такое літаратурны партрэт, як не партрэтны нарыс? Да жанраў літа-
ратурнай крытыкі адносяць таксама рэцэнзіі-пераказы, рэцэнзіі-водгукі, рэ-
цэнзіі-памфлеты, рэцэнзіі-фельетоны, артыкулы манаграфічнага плана і ар-
тыкулы-агляды, прадмовы і пасляслоўі, анатацыі і інш. І зноў тут мы можам 
заўважыць набліжанасць да журналісцкіх жанраў, у тым ліку аналітычнага 
і інфармацыйнага кірунку. Аднак сама па сабе крытыка мае публіцыстыч-
ную прыроду і звяртаецца да актуальных праблем грамадства; выяўляе 
і накіроўвае грамадскую думку. Выконваючы пазнавальную і выхаваўчую 
функцыі, літаратурна-мастацкая крытыка спрыяе развіццю эстэтычнага гу-
сту і кругагляду чытацкай аўдыторыі, павышэнню яе культурнага ўзроўню. 
Хоць паняцце «жанр» – адно з самых размытых у літаратурна-мастацкай 
крытыцы, менавіта сістэма жанраў арганізоўвае і структуруе яе.

Такім чынам, можна сказаць, што літаратурна-мастацкая крытыка, 
з’яўляючыся разнавіднасцю публіцыстыкі, выступае як адмысловая твор-
чая, інтэлектуальная дзейнасць, накіраваная на аналіз і ацэнку літаратур-
на-мастацкіх твораў. Разам з тым крытыка  – гэта сацыяльна-грамадская 
з’ява, бо існуе ў сацыяльным жыцці і ўздзейнічае на грамадскую  свядомасць. 
Для літаратурна-мастацкай крытыкі характэрна сувязь з рэчаіснасцю і ўвага 
да эстэтычных каштоўнасцей, зварот да творцы і адначасова да яго аўды-
торыі (чытач, слухач, глядач), сувязь з мастацтвам і навукай, спалучэн-
не аб’ектыўных і суб’ектыўных падыходаў. Крытыка звязана з палітыкай, 
 мараллю, сацыялогіяй, псіхалогіяй, філасофіяй – з усім тым, што складае 
духоўны свет чалавека. І ўсё ж сучасныя даследчыкі сцвярджаюць, што 
вызначальным яе пачаткам зʼяўляецца ідэалагічны ўзровень.

У свой час прэса стварыла крытыку, і прэса, разлічаная на шырокага 
чытача, мае свае патрабаванні да аўтараў літаратурна-мастацкіх матэрыялаў. 
Найперш гэта спалучанасць з надзённай грамадскай праблематыкай, уменне 
бачыць маральна-этычныя арыенціры мастацтва, уменне вызначыць мэту 
выказвання і данесці яго сутнасць да аўдыторыі. Крытыка інфармуе пра 
новыя творы, пра новых аўтараў ці пра мастацкія з’явы і, ацэньваючы іх, 
пэўным чынам падаючы інфармацыю, выпрацоўвае тое ці іншае стаўленне 
аўдыторыі да іх. Сёння, калі цікавасць да мастацтва значна знізілася, задача 
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крытыка – настолькі зацікавіць патэнцыяльнага чытача (слухача, гледача), 
каб ён сам захацеў азнаёміцца з творам. Крытык павінен інфармаваць чы-
тача, але і тлумачыць тэму, ідэю твора і эстэтычнае значэнне наватарскіх 
прыёмаў аўтара, якія не зразумець  шырокай аўдыторыі, што не валодае 
спецыяльнай гуманітарнай адукацыяй.

Такім чынам, літаратурна-мастацкая крытыка павінна  фарміраваць 
эстэтычны густ сучасніка, пашыраць яго кругагляд і прапагандаваць 
 разнастайнасць мастацкіх формаў, арыгінальнасць светабачання творцаў. 
Крытык, у якога няма адчування мастацтва, у якога адсутнічае эстэтычны 
густ і эрудыцыя, не зможа належным чынам ацаніць новыя мастацкія з’я-
вы, паставіць іх у кантэкст сусветнага мастацтва. Акрамя таго, як вядома, 
літаратурна-крытычны тэкст апелюе не толькі да аўдыторыі – ён аднача-
сова разлічаны і на мастака. Гэта своеасаблівая ацэнка яго творчасці, вы-
значэнне яго здабыткаў і няўдач, урэшце яго месца ў кантэксце мастацкага 
поля сучаснасці і гісторыі. Ідэальны крытык павінен паказаць мастаку яго 
творчы патэнцыял і магчымыя шляхі дасягнення поспеху, а гэта можа быць 
рэалізавана толькі пры заглыбленні ва ўнутраны свет мастака, пры плён-
ным вывучэнні спецыфікі яго вобразнасці, стылістыкі, жанравых формаў. 
Гісторыя мастацтваў паказвае, якое вялікае значэнне як для саміх мастакоў, 
так і для развіцця пэўных мастацкіх тэндэнцый набывае грамадская ацэнка 
твораў, сфарміраваная крытыкай. Можна прыгадаць літаратурную легенду 
пра лёс чарговага тома «Мёртвых душ», які, нібыта, спаліў М. Гогаль пас-
ля знішчальнай крытыкі В. Бялінскага. Можна ўспомніць рэальныя фак-
ты, такія, напрыклад, як  няздольнасць крытыкі належным чынам ацаніць 
раман «Мобі Дзік, або Белы кіт» Г. Мелвіла ці «Навальнічны перавал» 
Э. Брантэ,  галаслоўныя сцвярджэнні беларускай савецкай крытыкі пра 
 «несцэнічнасць» п’есы Янкі Купалы «Тутэйшыя» і інш.

Крытыкі – гэта авангард найбольш эстэтычна дасведчанай і адукаванай 
аўдыторыі, іх дзейнасць суадносіцца з навукай, але вельмі часта, асабліва 
ў сучасны перыяд, ім уласцівы нехарактэрны для навукі  суб’ектывізм 
і эмацыянальнасць. Ацэньваючы і інтэрпрэтуючы асобныя творы, сучасная 
крытыка збліжаецца з эсэістыкай.

Літаратурна-мастацкі твор валодае магчымасцю многіх інтэрпрэтацый. 
Чым больш таленавіты аўтар, тым больш сэнсаў, асацыяцый, алюзій, сім-
валаў, якія не паддаюцца адназначнаму тлумачэнню, можна адкрыць у яго 
творы. Таму літаратурна-мастацкая крытыка заўсёды носіць суб’ектыў-
на-асабісты характар. Аднак суб’ектыўнасць нельга блытаць з суб’ектывіз-
мам, які ўяўляе сабой адвольнасць крытычных доказаў і высноў. Крытык 
павінен імкнуцца да абʼектыўнасці, якая праяўляецца праз аргументаваны 
ўсебаковы аналіз твора, арыентацыю не на асабістыя густы, а на сусветны 
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мастацкі вопыт, навуковыя звесткі, каб стварыць як мага больш цэласную 
карціну твора.

Існуюць розныя сістэмы вызначэння крытычных жанраў: па метадзе 
крытыкі, літаратурным родзе, ступені ахопу аб’ектаў, па структурна-кам-
пазіцыйных суадносінах факта і праблемы і інш. У сучаснай крытыцы 
падзел крытычных жанраў на групы ажыццяўляецца перш за ўсё па абʼекце 
даследавання: твор, працэс, аўтар. У адпаведнасці з гэтым вылучаюць тры 
апорныя жанры: літаратурная рэцэнзія, крытычны артыкул, творчы партрэт.

Літаратурная рэцэнзія (ад лац. recensio – ʻпрагляд, паведамленне, 
ацэнкаʼ) – гэта пэўная думка (ідэя); водгук на твор, сутнасць якога – аналіз 
і ацэнка твора, крытычнае стаўленне да яго. Абавязковымі структурнымі 
элементамі кожнай рэцэнзіі павінны быць:

•  звесткі пра твор мастацтва, яго аўтараў, час і месца стварэння;
•  аналіз тэмы і ідэі – зместу твора; 
•  аналіз вобразна-выяўленчых сродкаў, сістэмы вобразаў, мастац-

кай формы;
•  вызначэнне месца твора ў творчасці аўтара, у кантэксце іншых тво-

раў падобнай тэматыкі.
Рэцэнзіі могуць быць аб’яднаны ў пэўныя тыпалагічныя групы.
Па аб’ёме рэцэнзіі могуць быць:
•  вялікімі – звычайна сустракаюцца ў спецыялізаваных выданнях і пі-

шуцца вядомымі крытыкамі;
•  маленькімі (міні-рэцэнзія) – аб’ём да 1,5 старонкі, шырока распаўсю-

д жаны ў сучасны перыяд.
Па колькасці аналізаваных твораў вылучаюць:
•  монарэцэнзіі, якія аналізуюць адзін твор (параўнанне з іншымі можа 

прысутнічаць, але ў невялікім аб’ёме);
•  полірэцэнзіі – аналізуюць два і больш творы.
Рэцэнзія можа выкарыстоўваць некаторыя характэрныя рысы іншых 

журналісцкіх жанраў. Ёсць рэцэнзія-дыялог, рэцэнзія-фельетон, рэцэн-
зія-ліст, рэцэнзія-эсэ. 

Рэцэнзент павінен вызначыць месца твора, які ён аналізуе, у літаратур-
на-мастацкім працэсе і ў духоўным жыцці грамадства: заслугоўвае гэты твор 
увагу аўдыторыі або не, ці ўносіць што-небудзь новае, у новым асвятленні 
або ў новай форме ў скарбніцу нацыянальнага і сусветнага мастатва, ці 
гэта проста паўтарэнне даўно вядомага. Такім чынам, рэцэнзія дапамагае 
не толькі аўдыторыі разабрацца ў сучасным мастацтве, але і мастаку лепш 
зразумець абʼектыўны сэнс яго працы. Галоўная задача рэцэнзента – вы-
значыць ідэйна-мастацкую завершанасць твора. Рэцэнзент павінен зразу-
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мець аўтарскую задуму, арыгінальна і натхнёна інтэрпрэтаваць сукупнасць 
усіх элементаў твора, адкрыць у ім новыя аспекты, нечаканыя асацыяцыі, 
якія ўзбагачаюць змест, выказаць уласныя грамадска значныя ідэі і назіран-
ні, выкліканыя ўспрыманнем гэтага твора. Урэшце рэцэнзія павінна быць 
яснай па змесце і форме, даступнай успрыманню масавага чытача.

Другім асноўным жанрам літаратурна-мастацкай крытыкі зʼяўляецца 
крытычны артыкул. Слова «артыкул» паходзіць з лацінскай мовы і азна-
чае частку цэлага. У шырокім сэнсе артыкул – гэта асобная публікацыя 
практычна любога жанру, за выключэннем кароткага паведамлення, але 
ён можа разглядацца і ў вузкім сэнсе слова як пэўны жанр. У такім разе 
артыкул – гэта публікацыя, якая аналізуе пэўныя сітуацыі, працэсы, зʼявы 
і заканамерныя прычынна-выніковыя сувязі, што ляжаць у іх аснове.

Добры артыкул стварае рэальнае ўяўленне аб актуальнай сітуацыі, 
служыць асновай для выпрацоўкі пэўных ідэй або практычных захадаў. 
Крытычны артыкул павінен прааналізаваць істотныя аспекты літаратур-
на-мастацкага працэсу, растлумачыць факты, падзеі, зʼявы, выявіць сувязь 
з рэчаіснасцю. Галоўная структураўтваральная прыкмета крытычнага ар-
тыкула – навуковасць. Артыкул пішацца на аснове сучаснага матэрыялу, 
і аўтар выбірае нейкую адну важную ідэйную, маральную або эстэтыч-
ную праблему, якую ён будзе даследаваць. Такі артыкул будзе называцца 
праблемным.

Акрамя яго, вылучаюцца наступныя віды крытычнага артыкула:
•  тэарэтычны артыкул – прысвечаны ідэйна-тэарэтычным пытанням 

развіцця мастацтва;
•  юбілейны – звязаны са знамянальнай датай і заснаваны на перака-

зе ўкладу мастака ў культуру або акцэнтацыі значэння пэўнай гісторы-
ка-мастацкай падзеі;

•  артыкул-эсэ – звязаны з лірычным мастацкім пачаткам, задача яко-
га – знайсці ў чытача не толькі лагічны, але і эмацыйны водгук;

•  палемічны артыкул – завостранае абвяржэнне мастацкіх, ідэалагіч-
ных і палітычных канцэпцый і поглядаў, якія аўтар лічыць няслушнымі;

•  нататкі крытыка – гэта публіцыстычны твор, прысвечаны актуаль-
ным сацыяльна-грамадскім або творчым пытанням. Для яго характэрна 
свабодная кампазіцыя, ён грунтуецца на аўтарскім матэрыяле, які пазней  
можа ператварыцца ў кнігу. Назва («нататкі», «зацемкі» і інш.) падкрэс-
лівае незавершанасць і разняволенасць выказвання;

•  агляд (аглядны артыкул) – звычайна аналізуе некалькі твораў, якія 
з’явіліся адначасова і роднасныя ў праблемна-тэматычным плане, з мэтай 
выяўлення значных сацыяльна-грамадскіх праблем.
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Творчы партрэт – характарыстыка мастацкай дзейнасці пісьменніка, 
акцёра, жывапісца, музыканта з мэтай вызначэння яго творчай індывіду-
альнасці. Творчы шлях мастака ўключае ў сябе яго біяграфію, мастацкі 
свет, які ён стварыў, і рэальнасць, якая гэты свет нарадзіла. У творчых 
партрэтах можа пераважаць цікавасць да аднаго з гэтых кампанентаў. Так, 
прыхільнікі гісторыка-біяграфічнага метаду больш увагі надаюць біяграфіі, 
шукаючы ў ёй вытокі вобразаў і матываў творчасці.  Біяграфічны нарыс, 
крытыка-біяграфічны нарыс, нарыс творчасці – такія асноўныя разнавідна-
сці творчага партрэта, якія надзвычай распаўсюджаны ў беларускай медый-
най прасторы. Найчасцей беларускія крытыкі звяртаюцца да жанру нарыс 
жыцця і творчасці, у якім храналагічна паслядоўна разглядаюць творы 
мастака, факты біяграфіі і рэальнасць, у якой ён існаваў і якая так ці інакш 
дыктавала яму тэмы і вобразы і тым ці іншым чынам выяўлялася ў творах. 
Напрыклад: «Янка Брыль: нарыс жыцця і творчасці» У. Калесніка (1990), 
«Якуб Колас: нарыс жыцця і творчасці» І. Навуменкі (1982), «Янка Купала: 
нарыс жыцця і творчасці» У. Юрэвіча (1983), «Летапіс жыцця і творчасці 
Максіма Гарэцкага» Т. Дасаевай (1993), «Летапіс жыцця і творчасці Аркадзя 
Куляшова» Т. Голуб (2012) і інш. Аднак мастацтва крытыка заключаецца 
ва ўменні арганічна сумяшчаць біяграфію, мастацкі свет твораў і сацы-
яльна-гістарычны кантэкст рэальнага аўтарскага жыцця. Творчы партрэт 
прадстаўляе самы шырокі дыяпазон аб’ёму матэрыялу. Апрача згаданых 
вышэй манагрфій, існуюць такія яго разнавіднасці, як штрыхі да творчага 
партрэта, дзе даецца эскізнае ўяўленне пра найбольш значныя творы ці твор 
мастака, характэрныя асаблівасці яго творчай манеры. Такія матэрыялы 
звычайна друкуюцца ў спецыялізаваных выданнях, найчасцей часопісах 
«Полымя», «Нёман», «Маладосць», «Дзеяслоў», «Мастацтва», «На экранах» 
або ў штотыднёвіку «ЛіМ».

Аўтар творчага партрэта можа як імкнуцца да строгай навуковай 
 аб’ектыўнасці выкладу фактаў, так і аддаць перавагу эсэісцкай манеры 
 пісьма, калі мастацкі кампанент выкладу таго ж самага матэрыялу ператварае 
тэкст у самастойны мастацкі твор. У якасці прыкладу можна прывесці дзве 
 манаграфіі, што ўзнаўляюць творчы шлях М. Гарэцкага: «Максім Гарэцкі» 
Д. Бугаёва (1968) і «Браму скарбаў сваіх адчыняю…» А. Адамовіча (1980). 
Як відаць ужо з самой назвы працы А. Адамовіча, знакаміты пісьмен нік 
аддае перавагу эмацыянальнасці і эсэісцкай свабодзе выказвання.

У сучаснай практыцы для стварэння творчага партрэта часта  выка-
рыстоўваюць такі журналісцкі метад, як інтэрвʼю – гутарка з творцам пра 
найбольш вызначальныя для яго этапы жыццёвага шляху, творы, эстэтыч-
ныя густы і мастацкія падыходы. Гэта заўважна не толькі ў беларускай 
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медыяпрасторы – такую тэндэнцыю падкрэсліваюць і замежныя даслед-
чыкі. Незалежна ад спосабу падачы матэрыялу,  метадаў  аналізу біяграфіі 
і мастацкага свету аўтара, у творчым партрэце заўсёды выяўляецца адмет-
насць светапогляду і творчай манеры мастака, захоўваецца сацыяльна-гіста-
рычны кантэкст.

Анонс перакладаецца з англійскай мовы як ʻпаведамленне, аб’яваʼ. 
Гэта інфармацыйны жанр, як слушна сцвярджае А. Цяртычны, паколькі 
анонс уяўляе сабой інфармацыйнае паведамленне пра будучыя культурныя 
мерапрыемствы.

Жанр мае значнае падабенства з аб’явай, бо ў кароткай форме апа-
вяшчае пра будучую падзею. Але ў адрозненне ад анонса абʼява можа 
паведамляць не толькі пра тое, што адбудзецца, але і пра тое, што ўжо 
адбываецца ці адбылося.

Хоць анонс і збліжаецца з рэкламай, ён не мае мэтай зрабіць мера-
прыемства масавым, акцэнтуючы ўвагу на яго вартасцях. Мэта анонса – 
кароткая праўдзівая інфармацыя пра час, месца, храналогію і асноўныя 
асаблівасці запланаванай падзеі. Сучасныя навукоўцы вылучаюць тры 
фарматы анонса ў СМІ:

•  у выглядзе кароткіх аб’яў, якія абʼядноўваюцца ў падборкі; 
•  самастойных кароткіх тэкстаў без указання аўтарства; 
•  аўтарскіх публікацый, у якіх не толькі ўказваецца прозвішча жур-

наліста, але і прысутнічае яго аўтарскае «я».
Анатацыя (ад англ. annotate – ʻпрымячацьʼ) – таксама інфармацый-

ны жанр, прадметам адлюстравання якога зʼяўляецца з’ява (кніга, фільм 
і інш.), што ўжо адбылася. Анатацыя ствараецца з мэтай апісаць важ-
ныя зыходныя ўласцівасці новай з’явы (аўтар, выдавец, тэма, змест, час 
з’яўлення, мэта стварэння) дзеля таго, каб карыстальнік інфармацыі ары-
ентаваўся ў сітуацыі.

Анатацыі, як і анонсы, у СМІ выступаюць у трох фарматах: 
•  кароткія займальныя апавяданні пра новыя з’явы культуры;
•  кароткія дзелавыя звесткі пра з’явы культуры;
•  разгорнутыя сур’ёзныя паведамленні пра змест артэфактаў, якія ма-

юць важнае значэнне.
Анатацыя можа знаёміць карыстальнікаў не толькі са сферай мастацтва, 

але таксама з навуковымі дасягненнямі, сацыяльнымі, палітычнымі ці ідэа-
лагічнымі даследаваннямі, аднак гэта адбываецца досыць рэдка.

Да крытычных жанраў адносіцца і прадмова, якая ўзнікла яшчэ ў ХIХ ст. 
Большасць прадмоў да кніг пісалі крытыкі, але сустракаліся і аўтарскія: 
напрыклад, у В. Гюго, Г. Гейнэ і інш. Важнае значэнне прадмоў пацвяр-
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джаецца тым, што не толькі чытачамі, але і крытыкамі яны ўспрымаліся 
і асэнсоўваліся ў адзінстве з асноўным зместам кнігі. Цытаты з прадмоў 
часта рабіліся асновай для разваг крытыка, які адтуль чэрпаў інфармацыю 
пра спецыфіку творчасці аўтара і аўтарскую задуму твора. Найбольшай 
арыгінальнасцю вылучаюцца прадмовы да паэтычных кніг. Яны не толькі 
раскрываюць асноўныя ідэі, прынцыпы пабудовы твораў і інш., але  могуць 
быць своеасаблівай аўтарэцэнзіяй, якая стварае ў чытацкай свядомасці 
вобраз аўтара і адначасова абвяшчае аб зʼяўленні новай паэтычнай кнігі 
як адзінага цэлага, аб’яднанага нейкай агульнай ідэяй. Даследчык рускага 
сімвалізму, прыхільнікі якога якраз і надавалі надзвычай вялікую ўвагу 
прадмовам, В. Крылоў вылучыў наступныя жанравыя варыяцыі прадмоў: 
прадмовы-дэкларацыі, аўтарскія і няаўтарскія прадмовы.

Прадмовы-дэкларацыі нярэдка ўтрымліваюць у сабе зерне палемікі, што 
абумоўлена адстойваннем аўтарам уласнай мастацкай пазіцыі. Такімі былі 
прадмовы В. Брусава да зборнікаў «Русские символисты». Яны павінны былі 
не толькі абвясціць публіцы аб з’яўленні новага літаратурнага напрамку, але 
і распачаць дыялог з чытачамі і крытыкамі. Выдатным узорам прадмовы 
такога плана была славутая «Прадмова» Мацея Бурачка (Ф. Багушэвіч) да 
зборніка «Дудка беларуская». У пазнейшы час прадмовы сталі свайго роду 
самапрадстаўленнем, новым крытычным жанрам, які дэманструе эстэтыч-
нае і паэтычнае крэда, раскрывае мастацкі сэнс, структуру кнігі.

Часам прадмовы могуць выконваць тлумачальную функцыю, калі 
аўтар, як бы прадугадваючы запыты чытачоў і крытыкі, падказвае чытачу, 
як належыць успрымаць і інтэрпрэтаваць напісанае. Напрыклад, прадмова 
Я. Брыля да кнігі артыкулаў, лірычных нататак і эсэ «Трохі пра вечнае». 
Аўтарскія прадмовы паўплывалі на ўзнікненне так званых крытычных 
прадмоў, якія дэманструюць погляд «з боку». Такія прадмовы працуюць 
«ад адваротнага», г. зн. яны не «рэкламуюць» аўтара ці кнігу, а, наадварот, 
як бы «адгаворваюць» чытача ад чытання апошняй. Прадмовы да перавы-
данняў тэкстаў класікаў найчасцей пішуць знакамітыя крытыкі або калегі 
па пяру. Можна прыгадаць прадмову В. Быкава да двухтомніка У. Карат-
кевіча або прадмову паэта-авангардыста і літаратуразнаўца В. Жыбуля да 
паэтычнай кнігі «Лугназад» Д. Хвастоўскага. Да твораў маладых аўтараў, 
асабліва калі гэтыя творы выклікаюць палеміку, прадмовы пішуць вядо-
мыя мэтры літаратуры. Так, прадмову да першай паэтычнай кнігі Адама 
Глобуса «Груд» напісаў У. Караткевіч, праўда гэта кніга так і не пабачы-
ла свет. А вось авангардная паэзія А. Разанава, увасобленая ў яго кнізе 
«Шлях-360», дайшла да чытача ў многім дзякуючы прадмове народнага 
паэта Беларусі П. Панчанкі.
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8.6. Літаратурна-мастацкая крытыка 
ў  спецыялізаваных і папулярных выданнях

Літаратурна-мастацкая крытыка –  рэдкая госця на старонках рэспу-
бліканскіх грамадска-палітычных выданняў. Найчасцей яна прадстаўлена 
ў спецыялізаваных часопісах, такіх як  «Полымя», «Мастацтва», «Ма-
ладосць», «Дзеяслоў», «На экранах», газетах «ЛіМ», «Культура» і інш. 
Разгледзім сучасны стан літаратурна-мастацкай крытыкі на прыкладзе 
часопіса «Полымя».

Літаратурна-мастацкi i грамадска-палiтычны часопіс «Полымя» ўва-
ходзіць у склад Выдавецкага дома «Звязда». Гэта не толькі найстарэйшае 
беларускае літаратурна-мастацкае выданне (выходзіць са снежня 1922 г., 
у 1932–1941 гг. выдавалася пад назвай «Полымя рэвалюцыі»), але ў пэўным 
сэнсе выданне культавае, бо каля яго  вытокаў былі такія знакавыя фігуры 
нацыянальнай гісторыі, як Янка Купала, Якуб Колас, Змітрок Бядуля, Цішка 
Гартны, М. Зарэцкі, У. Ігнатоўскі і інш. Літаратурна-мастацкая крытыка ва 
ўсёй разнастайнасці сваіх жанравых формаў таксама заўсёды прысутнічала 
на старонках выдання. Найчасцей гэта былі навуковыя прафесійна выве-
раныя літаратуразнаўчыя артыкулы вядомых даследчыкаў, у якіх аналіза-
валася гісторыя нацыянальнай літаратуры, сучасны літаратурны працэс, 
яго тэндэнцыі і эстэтычныя напрамкі, знакавыя аўтары і творы. Высокі 
навуковы ўзровень публікацый у многім быў абумоўлены тым, што аўтары 
з’яўляліся супрацоўнікамі Інстытута літаратуры тагачаснай Акадэміі навук 
і, так бы мовіць, па абавязку службы распрацоўвалі тыя або іншыя напрам-
кі і тэндэнцыі літаратурнага працэсу і літаратурнага кантэксту. На мяжы 
ХХ–ХХІ стст. высокая планка тагачаснай літаратурнай крытыкі трымалася 
на аўтарытэтах А. Адамовіча, В. Каваленкі, Д. Бугаёва, М. Мушынскага, 
У. Гніламёдава і інш. Важнай сферай рэдакцыйнай дзейнасці было такса-
ма аб’ектыўнае рэцэнзаванне новых літаратурна-мастацкіх выданняў, якія 
выходзілі на працягу года. Рэцэнзіі пісалі найчасцей пазаштатныя супра-
цоўнікі, аўтарытэтныя крытыкі або самі пісьменнікі, якія ўмелі і маглі 
аб’ектыўна ацэньваць твор калегі і, у дадатак да ўсяго, былі здольныя ары-
гінальна і па-мастацку вобразна данесці свае думкі да чытача. Так званая 
пісьменніцкая крытыка М. Стральцова, Л. Галубовіча вызначалася свядомай 
суб’ектыўнасцю, большай эмацыянальнасцю і вобразнасцю, чым тэксты 
тэарэтыкаў-літаратуразнаўцаў.

ХХІ стагоддзе ўнесла значныя карэктывы як у структуру выдання, 
так і ў яго ідэйна-зместавае напаўненне. У часопісе пачалі друкавацца не 
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толькі творы беларускіх пісьменнікаў, але і пераклады твораў замежных 
аўтараў, артыкулы па пытаннях выяўленчага мастацтва, тэатра, музыкі. 
У полі зроку рэдакцыі па-ранейшаму застаецца нацыянальная гісторыя, 
краязнаўства, эканоміка, грамадска-палітычныя і сацыяльныя праблемы 
жыцця краіны. Істотныя змены закранулі сферу літаратурна-мастацкай 
крытыкі. У дадатак да традыцыйнай рубрыкі «Крытыка і літаратуразнаў-
ства» зʼявілася рубрыка «Навуковыя публікацыі», матэрыялы якой, па 
сутнасці, адрозніваюцца хіба што толькі правіламі афармлення. Блізкімі 
паводле жанрава-змястоўнага напаўнення выглядюць таксама рубрыкі 
«Літаратурны партрэт» і «Постаці», дзе ўзнаўляюцца вобразы знакамітых 
дзеячаў беларускай культуры (напр., артыста Г. Аўсяннікава, кампазітара 
І. Лучанка і інш.). Як асобная рубрыка ў аглядзе матэрыялаў за 2016 г. 
прадстаўлена эсэ, аднак сам па сабе гэты жанр даволі часта прысутнічае 
на старонках выдання. Ёсць рубрыкі «Дыскусія» і «Пункт гледжання», 
«Спадчына» і «Старонкі лёсу», «Развагі з нагоды» і іншыя і, безумоўна, 
традыцыйная «Кнігарня», дзе змяшчаюцца рэцэнзіі на новыя выданні. 
Несумненна, такі спосаб асвятлення літаратурна-мастацкага працэсу і па-
дачы крытычных матэрыялаў у многім быў выкліканы тэндэнцыямі часу, 
пошукам новага фармату, спробай захаваць старую аўдыторыю і  заваяваць 
больш маладое пакаленне. Культурная рэвалюцыя ў сферы сучаснага 
мастацтва, абумоўленая віртуалізацыяй яго стварэння і распаўсюджвання, 
не магла абмінуць беларускую рэчаіснасць, дыктуючы новыя падыходы да 
літаратурнай крытыкі не толькі ў сеткавай прасторы, але і ў традыцыйных 
друкаваных выданнях.

Пашырэнне жанравай палітры, абнаўленне ідэйна-змястоўнага кампа-
нента сталі асабліва заўважнымі, калі часопіс «Полымя» ўзначаліла А. Маль-
чэўская (з 2015 г. выконваючы абавязкі галоўнага рэдактара, з 2017 г. – га-
лоўны рэдактар). У фармальным плане часопіс стаў больш структураваным. 
Так, у 2018 г. літаратурна-крытычныя матэрыялы размяшчаліся пад рубры-
камі «Навуковыя публікацыі», «Крытыка і літаратуразнаўства», «Постаці», 
«Старонкі ўспамінаў» і «Кнігарня». У жанравым увасабленні гэта найперш 
літаратуразнаўчыя артыкулы, партрэтныя нарысы, эсэ і рэцэнзіі, для апош-
ніх адведзена пастаянная рубрыка «Кнігарня». Літаратурныя партрэты 
і эсэ – матэрыялы рубрык «Постаці», «Старонкі ўспамінаў». Натуральна, 
што ў рубрыках «Крытыка і літаратуразнаўства» і «Навуковыя публікацыі» 
найчасцей друкуюцца праблемныя, палемічныя ці тэарэтычныя артыкулы. 
Варта адзначыць істотнае пашырэнне ідэйна-змястоўнага дыяпазону, які за-
кранае найбольш актуальныя і неадназначныя праблемы сучаснасці. Заўжды 
цікавымі і ў нейкай ступені свядома дыскусійнымі з’яўляюцца артыкулы 
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І. Шаўляковай-Барзенка – адной з пастаянных аўтарак часопіса1. Сугучныя 
тэндэнцыям часу і арыгінальныя ў зместавым плане публікацыі Т. Фіцнер, 
якая досыць даўно даследуе праблемы гендарнай роўнасці2. Істотна, што 
ў «Полымі» друкуюцца не толькі даўно прызнаныя і добра вядомыя чытац-
кай аўдыторыі аўтары (А. Карлюкевіч, Г. Багданава, Л. Сінькова, У. Гніла-
мёдаў, В. Рагойша і інш.), але і маладыя, такія як Ю. Алейчанка – пісьмен-
ніца, перакладчыца і адначасова літаратурны крытык. Найчасцей менавіта 
дзякуючы Ю. Алейчанка чытачы часопіса могуць аператыўна знаёміцца 
з усімі навінкамі беларускага кніжнага рынку ў рубрыцы «Кнігарня». Яе 
публікацыі, па сутнасці, з’яўляюцца ўзорам згаданай вышэй пісьменніцкай 
крытыкі, і менавіта такая крытыка сёння найбольш запатрабаваная, най-
больш разняволеная і адпаведная тэндэнцыям часу. Гэта асабліва заўважна, 
калі гаворка ідзе пра трансфармацыю традыцыйных жанраў. Так, у № 5 
часопіса за 2018 г. пад рубрыкай «Крытыка і літаратуразнаўства» змешча-
ны матэрыял С. Кавалёва «Беларуская літаратура: погляд з Парыжа», які 
фармальна ўяўляе сабой рэцэнзію на кнігу А. Бахарэвіча «Бэзавы і чорны. 
Парыж праз акуляры беларускай літаратуры». С. Кавалёў – прафесійны літа-
ратуразнавец, медыявіст і адначасова вядомы пісьменнік, таму яго матэрыял 
уяўляе сабой хутчэй эсэ або рэцэнзію-эсэ, дзе прадстаўлены шырокі бела-
рускі і сусветны літаратурны кантэкст, выяўляецца эрудыцыя аўтара, яго 
арыгінальнае светабачанне і майстэрскае валоданне вобразна-выяўленчымі 
сродкамі. «Актыўныя і дзейсныя беларускія творцы розных пакаленняў 
адрозніваюцца сваім разуменнем задач сучаснай літаратуры. Іх падзяляе 
разуменне актуальнага ў культуры і літаратуры», – сцвярджае Л. Д. Сінь-
кова3. Часопіс «Полымя» на сваіх старонках імкнецца калі не зліквідаваць, 
то зрабіць менш рэзкім гэты падзел. Літаратурна-крытычныя публікацыі, 
прысвечаныя даследаванню творчасці  беларускіх аўтараў ад Ф. Багушэ-
віча і Янкі Купалы да Адама Глобуса і А. Бахарэвіча, якраз і спрыяюць 
кансалідацыі беларускага поля літаратуры.

1 Гл.: Беларуская літаратура ў інфармацыйным грамадстве: пагрозы як гарантыя 
перспектыў (http://zviazda.by/be/news/20170222/1487766632-belaruskaya-litaratura-u-
infarmacyynym-gramadstve); Сеціратура як феномен актыўнай адсутнасці (http://
zviazda.by/be/news/20190202/1549140854-iryna-shaulyakova-barzenka-seciratura-yak-
fenomen-aktyunay-adsutnasci).

2 Гл.: Жаночая эмансіпацыя праз прызму беларускай літаратуры 20-х гадоў  
ХХ стагоддзя (http://zviazda.by/be/news/20180704/1530720231-taccyana-ficner-zhanochaya-
emansipacyya-praz-pryzmu-belaruskay-litaratury).

3 Сінькова Л. Д. Паміж тэкстам і дыскурсам: беларуская літаратура ХХ–ХХІ стст. 
Гісторыя, кампаратывістыка і крытыка (літаратурная крытыка, артыкулы, гутаркі). 
Мінск, 2013. С. 269.
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ВАРЫЯНТЫ ЗАДАННЯЎ

1.  Прачытайце прапанаваны журналісцкі матэрыял. Прааналізуйце яго
тэматычнае рашэнне. Матывуйце сваю ацэнку распрацоўкі тэмы.

2.  Прапануйце тэму матэрыялу для выдання, з якім вы супрацоўнічаеце
або хацелі б супрацоўнічаць. Дакажыце мэтазгоднасць сваёй прапановы. 
Складзіце план падрыхтоўкі гэтага матэрыялу.

3.  Прачытайце прапанаваны журналісцкі матэрыял. Прыдумайце
ўласны загаловак. Патлумачце, да якога тыпу загалоўкаў ён адносіцца. Якія 
яшчэ існуюць тыпы загалоўкаў? Да якога жанру найбольш падыходзіць той 
ці іншы тып?

4.  Для падрыхтоўкі матэрыялу аб рэформах школьнай адукацыі вы
дамовіліся аб гутарцы з дырэктарам сярэдняй школы. Якім будзе план вашых 
дзеянняў? Патлумачце, пры якіх умовах інтэрв’ю будзе прадуктыўным.

5.  Вы працуеце над рэпартажам аб Дне роднай мовы на факультэце
журналістыкі БДУ. Падрыхтуйце фрагмент гэтага тэксту, прымяніўшы 
найбольш прыдатныя для вас метады прад’яўлення фактаў і вобразаў. 
Патлумачце, чым абумоўлены ваш выбар.

6.  Ахарактарызуйце вобразна-візуальны кампанент прапанаванага
перыядычнага выдання.

7.  Прааналізуйце прапанаваны медыятэкст з пункту гледжання яго
структурна-кампазіцыйнага рашэння.

8.  Прачытайце прапанаваны журналісцкі матэрыял. Паспрабуйце
вызначыць, з дапамогай якіх метадаў былі атрыманы прыведзеныя ў тэкс-
це звесткі.

9.  Ахарактарызуйце тып прапанаванага выдання і яго кампазіцыйна-
графічную мадэль.

10.  Напішыце матэрыял у любым даступным вам жанры пра беларускага
публіцыста, творчасць якога вы лічыце ўзорнай.



РАЗДЗЕЛ 
КАНТРОЛЮ ВЕДАЎ
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АЦЭНКА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ

Бягучы кантроль вынікаў вучэбнай дзейнасці прадугледжвае выкары-
станне рэйтынгавай сістэмы ацэнкі ведаў на працягу семестра. Для пра-
вядзення бягучай і прамежкавай атэстацыі студэнтаў устанаўліваюцца 
наступныя віды кантролю: кіруемыя самастойныя работы (у пісьмовым 
выкананні), індывідуальныя тэматычныя заданні па падрыхтоўцы тэкста-
вых і тэкстава-графічных прэзентацый (у пісьмовым і вусным выкананні). 
 Рэйтынгавая адзнака за семестр уяўляе сабой сярэдняе арыфметычнае ад-
знак, выстаўленых па выніках тэматычнага кантролю.

Кантрольна-ацэначныя крытэрыі выстаўлення экзаменацыйнай адзнакі 
размеркаваны па наступных узроўнях:

І узровень (нізкі) – распазнаванне і адрозніванне паняццяў (1–2 балы);
ІІ узровень (здавальняючы) – узнаўленне вучэбнага матэрыялу як вынік 

запамінання (3–4 балы);
ІІІ узровень (сярэдні) – узнаўленне і аналіз вучэбнага матэрыялу як 

вынік запамінання і разумення; апісанне дзеянняў з аб’ектамі вывучэння 
(5–6 балаў);

ІV узровень (дастатковы) – тлумачэнне сутнасці аб’ектаў вывучэння, 
прымяненне ведаў праз абагульнены алгарытм для рашэння новых вучэб-
ных задач (7–8 балаў);

V узровень (высокі) – дэманстрацыя магчымасцей па прымяненні ведаў 
у незнаёмых, нестандартных сітуацыях для рашэння якасна новых задач; 
самастойныя дзеянні і рашэнні па апісанні, тлумачэнні і пераўтварэнні 
аб’ектаў вывучэння (9–10 балаў).

Выніковая адзнака выстаўляецца як сярэдняе арыфметычнае рэйтынга-
вай і экзаменацыйнай адзнак з улікам дынамікі індывідуальных вучэбных 
дасягненняў студэнта.

Рэкамендуемыя сродкі дыягностыкі:
1)  вусныя апытанні;
2)  пісьмовыя заданні;
3)  аналіз студэнцкіх публікацый у СМІ.
Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі самастойнай работы 

студэнтаў:
1)  знаёмства з вучэбна-метадычнай літаратурай;
2)  падрыхтоўка матэрыялаў да выдання;
3)  аналіз і ацэнка заданняў, выкананых аднагрупнікамі.
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СПІС ПРЫКЛАДНЫХ ПЫТАННЯЎ ДА ЭКЗАМЕНУ

1.  Прафесія журналіста ў інфармацыйным грамадстве.
2.  Трансфармацыя ўяўленняў аб функцыянальных абавязках СМІ.
3.  Сучасныя патрабаванні да прафесійных якасцей журналіста.
4.  Віды творчай дзейнасці і тыпы творчасці ў журналістыцы.
5.  Тэматычная спецыялізацыя журналіста.
6.  Класіфікацыі жанраў сучаснай журналістыкі.
7.  Метады атрымання інфармацыі і крыніцы інфармацыі.
8.  Журналістыка факта і журналістыка меркавання: сутнасць паняццяў.
9.  Вобраз аўтара ў аналітычных і мастацка-публіцыстычных жанрах.

10.  Мадыфікацыя прафесійна-творчых і асобасных якасцей журналістаў
розных спецыялізацый.

11.  Спецыфіка працы журналіста ў традыцыйных і новых медыя.
12.  Тэхнічныя сродкі ў журналісцкай творчасці.
13.  Тэхналогія працы ў навінных жанрах.
14.  Журналіст-аналітык: вызначальныя кампетэнцыі прафесіянала.
15.  Тэхналогія напісання мастацка-публіцыстычных тэкстаў (нарыс, эсэ,

фельетон).
16.  Праблемная сітуацыя ў журналістыцы.
17.  Журналістыка і публіцыстыка: узаемасувязь і размежаванне паняццяў.
18.  Тэма, ідэя і задума журналісцкага твора.
19.  Узроўні журналісцкай творчасці.
20.  Калумністыка ў беларускім друку.



ДАПАМОЖНЫ 
РАЗДЗЕЛ



193

КАРОТКІ ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ

Тэма 1. Творчая дзейнасць журналіста

Віды творчай дзейнасці ў журналістыцы. Агульная характарыстыка ты-
паў творчасці ў журналістыцы. Прымяненне ў СМІ навуковага, мастацкага 
і публіцыстычнага тыпаў творчасці. Узроўні творчасці: навыкі, майстэрства, 
мастацтва. Творчая індывідуальнасць і аўтарскі стыль. Трэнды журналісты-
кі. Мультымедыйны прадукт. Новыя медыя: асноўныя крытэрыі дзейнасці. 
Кантэнт СМІ. Тэкст і зрокавыя вобразы. Канвергентная журналістыка. Кан-
вергентная рэдакцыя: мадыфікацыя функцый. «Новы» журналіст: функцыі 
і абавязкі ў сучаснай медыясферы.

Тэма 2. Метады і методыка журналістыкі

Метадалогія журналісцкай творчасці. Агульнанавуковыя метады і прыё-
мы. Творчыя метады ў журналістыцы. Метады пошуку інфармацыі. Нетрады-
цыйныя метады атрымання інфармацыі. Крыніцы інфармацыі. Канфідэнцы-
яльныя і закрытыя крыніцы інфармацыі. Метады прад’яўлення інфармацыі.

Тэма 3. Журналісцкі твор як прадукт творчасці

Прафесіяналізм журналіста: трансфармацыя паняцця і мадэль прак-
тычнага ўвасаблення. Адбор матэрыялу журналістам. Тэма журналісцкага 
твора. Канкрэтызацыя і дэталізацыя тэмы. Ідэя журналісцкага твора. Ува-
сабленне творчай ідэі. Фарміраванне задумы журналісцкага твора. Вы-
значэнне парадку дзеянняў па рэалізацыі задумы. Распрацоўка і рэалізацыя 
канцэпцыі тэксту. Пастаноўка праблемы і аналіз праблемнай жыццёвай 
сітуацыі. Пабудова сістэмы лагічных доказаў. Тыпы аргументаў. Спосабы 
аргументацыі ў тэксце.

Тэма 4. Жанравая разнастайнасць 
сучаснай  журналістыкі

Спецыфіка журналісцкага тэксту. Тэкст і жанр: сінанімічнасць паняццяў. 
Жанраўтваральныя фактары. Жанравая класіфікацыя сучаснай журналісты-
кі. Жанры вэб-журналістыкі.
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Тэма 5. Мадыфікацыя функцый інфармацыйных 
жанраў журналістыкі

Нататка і малыя інфармацыйныя жанравыя формы. Спецыфіка і віды 
рэпартажу. Справаздача як жанр інфармацыйнай журналістыкі. Асаблівасці 
інтэрв’ю як метаду збору інфармацыі. Жанравыя разнавіднасці інтэрв’ю.

Тэма 6. Праблемна-аналітычная журналістыка

Прадметна-функцыянальныя характарыстыкі аналітычнай журналістыкі. 
Інтэрпрэтацыйная журналістыка. Факт. Падзея. Працэс. Супярэчнасць. Ар-
гументацыя. Аналіз у журналістыцы: палітычны, эканамічны, спартыўны, 
экалагічны, мастацтвазнаўчы, ваенны, маральны, гістарычны, сацыялагічны. 
Тэхналогія працы ў газетна-часопісных праблемна-аналітычных жанрах.

Тэма 7. Публіцыстыка ў сучаснай журналістыцы

Да праблемы ідэнтыфікацыі паняццяў: «публіцыстыка», «журналісты-
ка», «калумністыка», «канцэптуальная журналістыка». Факт і вобраз у пу-
бліцыстыцы. Сістэма выяўленча-выразных сродкаў публіцыстыкі. Аўтарскі 
характар журналістыкі: патрабаванні да мовы, мастацкай вобразнасці, эма-
цыйнай насычанасці тэкстаў, глыбіні аўтарскага абагульнення рэчаіснасці. 
Калумністыка на старонках сучаснай друкаванай перыёдыкі.

Тэма 8. Мастацкая публіцыстыка

Тэндэнцыі развіцця мастацка-публіцыстычных жанраў. Нарыс. Творчы 
працэс падрыхтоўкі і напісання нарыса. Эсэ. Метадычныя рэкамендацыі 
па напісанні эсэ. Фельетон. Жанрава-стылістычныя асаблівасці фельетона. 
Літаратурна-мастацкая крытыка. Жанры літаратурна-мастацкай крытыкі. 
Літаратурна-мастацкая крытыка ў спецыялізаваных і папулярных выданнях.
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