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УВОДЗІНЫ

Гісторыя станаўлення і развіцця журналістыкі дакладна ілюструе 
старажытны афарызм: «Слова таксама ёсць справа». Невыпадкова 
журналістыку называюць «чацвёртай уладай» – уладай грамадскай думкі: 
яна не толькі інфармуе, але і значна ўплывае на грамадскія працэсы, 
садзейнічае фарміраванню аксіялагічнай прасторы грамадства, мараль-
на-этычных каштоўнасцей, светапоглядных арыентацый аўдыторыі; пад 
уздзеяннем прэсы могуць змяняцца адносіны людзей і да каштоўнасцей, 
і да гістарычных рэалій. Асабліва яскрава гэта праяўляецца падчас най-
больш складаных, драматычных па дзей рэчаіснасці, у экстрэмальных, 
экзістэнцыяльных («памежных») абставінах.

Сучасная эпоха ў глабальным маштабе вызначаецца глыбокімі 
ўзрушэннямі, складанымі і супярэчлівымі, такімі як экалагічныя ката-
строфы, лакальныя войны, этнічныя канфлікты, тэрарызм, сацыяльныя 
выбухі, ідэалагічнае супрацьстаянне і г. д. На ўзроўні соцыуму неабход-
на выбіраць найбольш аптымальныя, скарэліраваныя з нацыянальна-
культурнымі традыцыямі і разам з тым тэхналагічна эфектыўныя 
стратэгіі развіцця і мадэрнізацыі. На ўзроўні асобы, паколькі гаворка 
ідзе пра выбар новых светапоглядных прыярытэтаў, абвастраюцца пра-
блемы маральнага выбару, свабоды і адказнасці. Любая эпоха пера-
мен – няпростае выпрабаванне. Невыпадкова са старажытнакітайскай 
філасофіі праз стагоддзі да нас дайшоў афарызм, аўтарства якога 
прыпісваюць Канфуцыю: «Не дай Бог жыць у эпоху перамен». Многія 
не вытрымліваюць складаных выклікаў часу, унутранага напружання – 
узнікаюць разгубленасць, песімізм, «філасофія тупіка».

Беларускае грамадства, класічна транзітыўнае (лац. transitus – пе-
раход, пераходнасць), у працэсе вырашэння пытанняў стратэгічнага 
выбару, магчыма, больш востра, чым іншыя, адчувае гэту пераходнасць 
эпохі. На парадак дня ставіцца не проста тэхналагічнае, прадметнае, 
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гістарычнае, а аксіялагічнае, каштоўнаснае вымярэнне розных відаў 
дзейнасці, у тым ліку медыйнай. У манаграфіі менавіта ў гэтым кан-
тэксце даследуецца феномен журналістыкі.

На працягу дзесяцігоддзяў журналістыка вывучалася разнавек-
тарна: з пункту гледжання тэорыі і метадалогіі, тэхналогій творчасці, 
гісторыі, жанравай сістэмы і г. д., аднак аксіялагічны аспект быў асвет-
лены слаба. У XXI ст. актуалізуецца менавіта каштоўнасны ракурс 
даследавання – і не толькі ў журналістыцы, але і ў навуцы наогул. 
Навукова-тэхнічны прагрэс, інфармацыйна-камунікатыўныя тэхналогіі 
(ІКТ), глабалізацыя садзейнічаюць таму, што прадметам дынамічных 
змен становіцца фундаментальны каркас сацыяльнасці – каштоўнасці. 
Як вядома, менавіта каштоўнасці праграмуюць культуру, аднак пара-
даксальнасць сучаснай сітуацыі заключаецца ў тым, што ўсё часцей 
дывергенцыя выяўляецца непасрэдна ў сферы каштоўнасцей і сэнсаў, 
фундаментальнага экзістэнцыяльнага выбару.

Аксіялагічныя асновы медыядзейнасці пакуль што мала даследа-
ваны ў тэорыі журналістыкі; недастаткова распрацаваны ў навуковай 
лiтаратуры і пытанні фарміравання, развіцця і трансфармацыі сацыя-
культурных каштоўнасцей сродкамі масавай інфармацыі, хоць неаб-
ходнасць грунтоўнага навуковага тлумачэння дзеяння аксіялагічных 
механізмаў журналісцкай творчасці відавочная. Інфармацыйная пра-
стора Рэспублiкi Беларусь пастаянна пашыраецца, у дзейнасці СМІ 
з’яўляюцца новыя напрамкі, якія маюць не толькі канструктыўны, але 
і дэструктыўны характар: пад выглядам крытыкі сучаснага грамадства 
нярэдка адбываецца дэвальвацыя агульначалавечых каштоўнасцей, 
узнікаюць досыць небяспечныя тэндэнцыі паступовага пераўтварэння 
журналістыкі з элемента культуры ў фактар бізнесу, правадніка 
суб’ектыўных прагматычных мэт. Гэта абумоўлівае неабходнасць 
стварэння тэарэтыка-метадалагічнага падмурку асэнсавання і развіцця 
базісных нацыянальна-культурных каштоўнасцей, здольных забяспе-
чыць гарманічнае ўключэнне грамадства ў кантэкстуальныя працэ-
сы цывілізацыйнай дынамікі. Паўстае задача даследаваць і апісаць 
з пазіцый аксіялагічнай парадыгмы гуманістычную ролю СМІ як 
сродку фарміравання грамадскай думкі, сэнсаўтваральных уяўленняў 
чалавека, больш глыбока спасцігнуць выхаваўчыя і светапоглядныя 
магчымасці журналістыкі.

Вывучэнне каштоўнасных характарыстык журналістыкі і 
аксіялагічных аспектаў яе функцыянавання важна не толькі для тэорыі, 
але і для практыкі медыйнай дзейнасці. Распрацоўваемая ў манаграфіі 
канцэпцыя аксіялогіі журналістыкі скіравана, з аднаго боку, на 
каштоўнасці, якія транслюе журналістыка, з другога – на каштоўнасці 
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самой журналістыкі як сацыяльнага інстытута і медыйнай творчасці. 
Разглядаюцца наступныя аспекты аксіялогіі журналістыкі:

1. Сістэма каштоўнасцей журналістыкі як сацыяльнага інстытута, 
што забяспечвае грамадства актуальнай інфармацыяй (журналістыка 
як сацыяльная каштоўнасць).

2. Сістэма каштоўнасцей журналіста як супрацоўніка СМІ: ма-
ральна-этычная пазіцыя ў працэсе збору, апрацоўкі і інтэрпрэтацыі 
інфармацыі.

3. Сістэма каштоўнасцей творчай дзейнасці: выбар прыярытэтных 
каштоўнасцей і іх інтэрпрэтацыя ў публіцыстычным творы.

4. Медыятворчасць як каштоўнасць: адлюстраванне аўтарамі сваіх 
каштоўнасных дамінант праз тэкст.

5. Аксіялогія журналістыкі як узаемадзеянне і ўзаемаўплыў 
агульнаграмадскіх і канкрэтна-прафесійных каштоўнасцей; журна-
лістыка як спосаб адлюстравання сістэмы каштоўнасцей соцыуму і 
інструмент уплыву на іх фарміраванне.

6. Аксіялогія журналістыкі як этычны компас у прафесіі.
7. Аксіялогія ў кантэксце форм і метадаў самарэгуляцыі СМІ.
8. Аксіялогія як механізм выяўлення сацыяльнай адказнасці мас-

медыя.
Адлюстраванне аксіялагічнай праблематыкі ў СМІ адбываецца 

апасродкавана, праз прызму ўяўленняў, каштоўнасных арыентацый, ма-
ральных адчуванняў самога журналiста: менавіта яны ў вялікай ступені 
вызначаюць формы, спосабы, ракурс бачання даследуемай сітуацыі, 
з’явы, праблемы, а значыць, непасрэдна ўплываюць на аб’ектыўнасць, 
праўдзівасць, непрадузятасць адлюстравання рэчаіснасці – галоўныя 
творчыя арыенціры журналісцкай дзейнасці.

У сацыякультурных умовах XXI ст. роля маральна-этычных ха-
рактарыстык асобы медыяспецыяліста ўсё больш узрастае. Неабход-
на ўлічваць, што журналістыка можа быць не толькі маральным ка-
мертонам грамадства, дзейсным фактарам сацыяльнай кансалідацыі 
і аб’яднання нацыі, але і каталізатарам негатыўных з’яў. Паколькі 
крызіс у грамадскай сферы ўплывае і на прафесійную мараль, узра-
стае значэнне журналісцкай этыкі (медыяэтыкі), якая аказвае непа-
срэднае ўздзеянне на фарміраванне пазітыўных прафесійных якасцей 
і ўстановак, дазваляе зарыентаваць свядомасць журналіста на сістэму 
маральных каштоўнасцей і ідэалаў, вызначыць этычныя прыярытэты 
творчай дзейнасці.

У 1990-я гг. істотна змяняецца ландшафт нацыянальнай медыяпра-
сторы Рэспублiкi Беларусь: актыўна ствараюцца і развіваюцца новыя 
інфармацыйныя рэсурсы. У 2010-я гг. аптымізуецца медыйная сфера 
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ў адпаведнасці з канцэпцыяй рэфармавання дзяржаўных друкаваных 
сродкаў масавай інфармацыі. Значныя трансфармацыі адбываюц-
ца як на «вертыкальным», так і на «гарызантальным» узроўні; ство-
раны буйныя медыяхолдынгі на базе рэспубліканскіх газет «Звязда» 
і «Советская Белоруссия»; зроблены крокі ў напрамку рэгіянальнай 
«медыяхалдынгізацыі» з мэтай пашырэння маркетынгавых магчы-
масцей, паляпшэння фінансава-эканамічнага і творчага патэнцыялу 
рэдакцый. Асноўныя кірункі і праблемы трансфармацыі друкаванай 
перыёдыкі, структурна-вытворчыя пераўтварэнні і арганізацыйна-
тэхналагічныя навацыі, іх уплыў на эвалюцыю нацыянальнай медыя-
прасторы патрабуюць грунтоўнага аксіялагічнага асэнсавання.

З ускладненнем працэсаў, якія адбываюцца ў медыяпрактыцы, 
мадэрнізуюцца тэарэтычныя канцэпцыі журналістыкі, трансфарму-
юцца ключавыя паняцці, уводзяцца новыя тэрміны, што патрабуе 
ўдакладнення катэгарыяльна-тэрміналагічнага апарату сучаснай 
медыянавукі.

З укараненнем новых інфармацыйна-камунікатыўных тэхна-
логій імклівае развіццё атрымала і сама журналістыка. Пасту-
пова адбываецца ўніверсалізацыя прафесіі, што базіруецца на 
канвергенцыі інфармацыйнага працэсу, дзе тэкставы пачатак злу-
чаецца з аўдыявізуальным. Непазбежна актуалізуюцца тэарэтыка-
метадалагічныя, аксіялагічныя і светапоглядныя пытанні: якiя 
крытэрыi журналiсцкай творчасцi варта абазначыць як найважней-
шыя; якiя існуюць узаемаадносiны памiж асобай журналiста i гра-
мадствам; у чым канкрэтнае напаўненне i праяўленне спрадвечных 
iдэалаў i агульначалавечых каштоўнасцей, як яны культывуюцца ў 
асобе журналiста; якая роля на факультэтах журналiстыкi адводзiцца 
сiстэме выкладання прафесiйных дысцыплiн, сувязям з рэдакцыямi 
сродкаў масавай інфармацыі i ўвогуле сiнтэзу тэорыi i практыкi ў рэ-
чышчы такой спецыфiчнай прафесii, як журналiстыка.

Такім чынам, актуальнасць навуковага даследавання феномена 
аксіялогіі журналістыкі абумоўлена:

 � недастатковай распрацаванасцю ў навукова-тэарэтычнай 
літаратуры аксіялагічных асноў журналісцкай дзейнасці, спецыфікі 
фарміравання каштоўнасцей і іх трансфармацыі сродкамі масавай 
інфармацыі;

 � неабходнасцю тэарэтыка-метадалагічнага асэнсавання і развіцця 
базісных нацыянальна-культурных каштоўнасцей;

 � дынамiчнымi зменамi ў грамадска-палiтычным, сацыяльна-
эканамiчным, духоўным жыццi краiны, якiя спараджаюць новыя раз-
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напланавыя, дыялектычна ўзаемазвязаныя i разам з тым супярэчлiвыя 
праблемы каштоўнасных арыентацый асобы і грамадства;

 � імклівым развіццём інфармацыйных тэхналогій, кардынальнай 
трансфармацыяй масмедыя і ў сувязі з гэтым – iстотным пашырэннем 
iнфармацыйнай прасторы Рэспублiкi Беларусь, сур’ёзнай эканамiчнай, 
ідэалагічнай i прафесiйнай канкурэнцыяй у галіне сродкаў масавай 
інфармацыі;

 � з’яўленнем у дзейнасці СМІ новых напрамкаў, якія маюць не 
толькі канструктыўны, але і дэструктыўны характар;

 � узнікненнем небяспечных тэндэнцый паступовага ператварэння 
журналістыкі з элемента культуры ў фактар бізнесу.

У манаграфіі распрацоўваецца канцэпцыя аксіялогіі журналістыкі 
як новага аспекту і ракурсу вывучэння медыясферы. На постсавец-
кай прасторы падобныя даследаванні толькі пачынаюць разгортвацца. 
У Беларусі гэта адна з першых работ, дзе не толькі абгрунтоўваецца 
статус аксіялогіі журналістыкі, але на канкрэтных вузлавых феноменах 
рэчаіснасці, найбольш значных, актуальных і запатрабаваных у сучас-
най сітуацыі ў кантэксце беларускага соцыуму і яго сацыядынамікі, 
паказваецца, як прапануемы канцэптуальны погляд на журналістыку 
дазваляе па-новаму асвятліць яе ролю ў грамадстве, эфектыўнасць 
уплыву на сацыякультурныя працэсы, што ў ім адбываюцца.

Асноўныя тэмы, якія разглядаюцца ў манаграфіі: тэарэтыка-
метадалагічнае абгрунтаванне канцэпцыі аксіялогіі журналістыкі; 
каштоўнасны патэнцыял журналістыкі як інфармацыйна-камуні-
катыўнай дзейнасці; аксіялагічныя выклікі сучаснасці і медый-
ная актуалізацыя дакументалізму; каштоўнасныя інтэрпрэтацыі і 
гістарычныя фальсіфікацыі Вялікай Айчыннай вайны; сацыяльна-
гуманітарны кантэкст чарнобыльскай катастрофы ў адлюстраванні 
прэсы; выхаваўчыя і светапоглядныя магчымасці журналістыкі; 
метадалагічныя аспекты медыяэтыкі; сістэма прафесійнай рэгуляцыі  
журналісцкай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь; маральны вы-
бар, прафесійная пазіцыя і сацыяльная адказнасць журналіста; 
этыка-аксіялагічны падыход у медыяадукацыі. Зварот да ўказаных 
пытанняў дазволіць не проста дэклараваць, а зместава абгрунтаваць 
інавацыйнасць і важнасць прапанаванага погляду на журналістыку.

Праблематыка аксіялогіі журналістыкі надзвычай шырокая. 
Аўтар не прэтэндуе на паўнату аналізу каштоўнаснай дэтэрмінацыі 
журналістыкі як сацыяльнага інстытута і медыйнай творчасці (у межах 
манаграфіі гэта не ўяўляецца магчымым). Прадметам спецыяльнага 
разгляду не стануць, напрыклад, такія папулярныя феномены, як новыя 



медыйныя тэхналогіі (інтэрнэт, сацыяльныя сеткі і інш.) – яны закрана-
юцца часткова, паколькі гэта праблематыка значна выходзіць за межы 
абазначанай тэмы даследавання.

Пераклад з рускамоўных навукова-тэарэтычных крынiц зробле-
ны аўтарам. Цытуемыя фрагменты рускамоўных СМІ ў пераважнай 
большасці даюцца без перакладу (дзеля захавання сэнсавага кантэксту 
і лексічных асаблівасцей журналісцкіх твораў).

Спасылкі на публікацыі газетна-часопіснай перыёдыкі прыво-
дзяцца побач з цытуемымі тэкставымі фрагментамі ў круглых дуж-
ках, найбольш значныя публіцыстычныя крыніцы ўключаны ў раздзел 
«Бібліяграфічныя спасылкі».
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Гл а ва  1

аКСІЯЛОгІЯ ЖУРНаЛІСТЫКІ:  
ТЭаРЭТЫКа-МЕТаДаЛагІЧНаЕ аБгРУНТаВаННЕ 

КаНЦЭПЦЫІ

У першай главе прадстаўлена канцэптуальна-катэгарыяльная рэканструк-
цыя праблемнага поля даследавання: гэта своеасаблівы метадалагічны ключ да 
наступных навуковых вышукаў. Аналізуюцца тры асноўныя блокі паняццяў: 
аксіялогія як сацыяльна-філасофская тэорыя каштоўнасцей; сацыякультурны 
феномен аксіялогіі журналістыкі; каштоўнасны патэнцыял журналістыкі як 
інфармацыйна-камунікатыўнай дзейнасці. Абгрунтоўваецца гістарычны ста-
тус і зместавае напаўненне паняццяў «каштоўнасць», «аксіялогія», «аксіялогія 
журналістыкі»; разглядаюцца розныя сцэнарыі тыпалогіі каштоўнасцей, пры 
гэтым асаблівая ўвага звяртаецца на значнасць класіфікацыйнага падыходу, у 
межах якога размяжоўваюцца паняцці «каштоўнасць» і «каштоўнасная ары-
ентацыя».

Журналістыка інтэрпрэтуецца як аксіялагічны канструкт, што выкон-
вае важныя функцыі ў культуры грамадства. Распрацоўваецца канцэпцыя 
аксіялогіі журналістыкі як навацыйнага даследчага напрамку і інструменту 
аналізу медыясферы. Удакладняецца роля сродкаў масавай інфармацыі ў 
фарміраванні грамадскай думкі, сэнсаўтваральных уяўленняў і каштоўнасцей 
чалавека.

У інавацыйным ракурсе асэнсоўваецца катэгарыяльна-тэрміналагічны 
апарат тэорыі журналістыкі; атрымліваюць развіццё і напаўняюцца новым 
зместам сучасныя парадыгмы СМІ. Аўтар аналізуе праблемы трансфармацыі 
і аптымізацыі каштоўнасцей медыясферы, структурна-вытворчыя пера-
ўтварэнні і арганізацыйна-тэхналагічныя навацыі, іх уплыў на эвалюцыю 
нацыянальнай медыяпрасторы.
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У кантэксце новай даследчай парадыгмы, аксіялогіі журналістыкі, 
аналізуюцца камунікатыўныя стратэгіі беларускай медыясферы і алгарытмы 
яе развіцця.

1.1. аКСІЯЛОгІЯ ЯК СаЦЫЯЛьНа-фІЛаСОфСКаЯ ТЭОРЫЯ 
КашТОўНаСЦЕй

Журналістыка – аксіялагічны канструкт у культуры грамадства. Яе мож-
на назваць і своеасаблівай формай грамадскай свядомасці, якая, штодзень 
развіваючыся, падсілкоўваецца ад рэчаіснасці (што збліжае журналіста з 
навукоўцам). Сродкі масавай інфармацыі, з’яўляючыся крыніцай і рэтрансля-
тарам каштоўнасцей соцыуму ва ўсёй іх прадметна-зместавай разнастайнасці, 
аператыўна інфармуюць аўдыторыю пра тое, што адбываецца навокал, паве-
дамляюць пра актуальныя падзеі ў жыцці краіны, аналізуюць эканамічныя, 
палітычныя, сацыяльныя, культурныя напрамкі яе развіцця, узнімаюць пра-
блемы выбару духоўна-маральных каштоўнасцей і арыенціраў.

Каштоўнасці – найважнейшыя сродкі падтрымання цэласнасці і 
ўстойлівасці грамадскага арганізма. «А што такое каштоўнасць? – калісьці 
ставіў пытанне нямецкі філосаф М. Хайдэгер і тлумачыў: – “Каштоўнасцю” 
мы прызнаём, напрыклад, свабоду народа, але па сутнасці мы маем на ўвазе 
ўсё-такі свабоду як дабро… Зноў жа свабода не магла б для нас быць дабром, 
калі б свабода не была загадзя ўжо каштоўнасцю, чымсьці такім, што мы 
цэнім як значнае… Толькі тое, што значнае, – каштоўнасць» [447, с. 71]. Сярод 
многіх, у тым ліку метафарычных, хайдэгераўскіх вызначэнняў каштоўнасці 
ёсць і парадаксальнае: «…“каштоўнасць” па сваёй сутнасці ёсць “пункт 
гледжання”» [447, с. 98]; культура разумеецца філосафам як «рэалізацыя 
вярхоўных каштоўнасцей шляхам клопату аб найвышэйшых дабротах чала-
века» [447, с. 42].

Прадстаўнік аксіялагічнага інтуітывізму, родапачынальнік метаэтыкі 
Д. Мур ставіў іншае пытанне: «Якія прадметы і ў якой ступені маюць унутра-
ную каштоўнасць?» [259, с. 279]. Ён надае пільную ўвагу паняццю «ідэал», раз-
глядаючы яго ў трох значэннях: 1) як «найлепшы стан», «найвышэйшае дабро», 
«абсалютнае дабро»; 2) як «найлепшы з магчымых у гэтым свеце стан», што 
можна атаясамліваць з паняццем «канчатковая мэта, да якой павінна імкнуцца 
наша развіццё» [259, с. 275]; 3) як «стан, што мае ў найвышэйшай ступені 
вялікую ўнутраную каштоўнасць», абсалютнае дабро для чалавека [259, с. 276].

Аналізуючы тэарэтыка-метадалагічныя вышукі ў сферы каштоўнаснай 
праблематыкі, В. Крукаў слушна адзначае: «Каштоўнасці ўзнікаюць і функ-
цыянуюць не на ўзроўні асобы. Каштоўнасць ёсць прадукт калектыўнай 
дзейнасці людзей – груп, мас, грамадства» [204, с. 39]. Гэта і зразумела: толькі
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ў працэсе калектыўнай працы і зносін чалавек складваецца як асоба, таму лю-
бая каштоўнасць фарміруецца як сацыяльная дадзенасць і здольна выступаць 
у адносінах да асобы як імператыў ці норма, а грамадскі ідэал – як «мадэль 
належнага», «мадэль дасканалага», да якога варта імкнуцца. Па меркаванні 
Г. Анціпава, каштоўнасці «служаць формамі выражэння менавіта чалавечага 
вымярэння рэчаіснасці, сутнасных сіл чалавека... Яны выражаюць перш за 
ўсё сацыяльную прыроду чалавека» [17, с. 53–54].

Сістэма каштоўнасцей залежыць ад культурна-гістарычнага кантэксту 
соцыуму – справядлівасць гэтага тэзіса пацвярджае само жыццё. Ва ўмовах 
беларускай рэчаіснасці канца ХХ – пачатку XXI ст., калі ранейшая сацыяльна-
палітычная сістэма зруйнавана, а новая знаходзіцца ў стадыі фарміравання, 
чалавек і грамадства ў цэлым праходзяць праз жорны няпростых духоўных 
выпрабаванняў: многія маральныя парадыгмы, якія зусім нядаўна былі 
актуальнымі, страчваюць сваю сацыякультурную адэкватнасць, а прапану-
емыя замест іх мадэлі часцей за ўсё маюць імгненны, «сітуацыйны» характар і 
досыць хутка змяняюцца. Як вынік, у чалавека губляецца адчуванне перспек-
тывы, упэўненасці ў заўтрашнім дні, набірае моц сацыяльны дыскамфорт, 
апатыя, адчай, з’яўляецца разгубленасць перад маштабам перамен, узнікаюць 
сумненні ў іх мэтазгоднасці і неабходнасці.

Традыцыйны экзістэнцыяльны пасыл «чалавек кінуты ў сітуацыю выба-
ру» ў гэтых умовах прачытваецца некаторымі даследчыкамі і супрацоўнікамі 
СМІ як чалавек кінуты ў сітуацыю... адсутнасці выбару. Невыпадкова вы-
разы «дэвальвацыя каштоўнасцей», «крызіс духоўнасці», «эпоха абясцэньван-
ня культурнай традыцыі», «дыскрэдытацыя маральных устояў грамадства», 
«светапоглядны хаос» нярэдка набываюць ледзь не аксіяматычны характар, 
прычым не толькі ў сродках масавай інфармацыі, але і ў працах навукоўцаў 
сацыяльна-гуманітарных галін ведаў. Далёка не бясспрэчныя погляды і 
разважанні такога кшталту падштурхоўваюць да роздуму пра прыроду са-
цыяльных каштоўнасцей, іх генезіс і структуру. Комплекс гэтых пытанняў 
нельга разглядаць адасоблена, без уліку спецыфікі сацыяльнай дынамікі, без 
карэляцыі з рэчаіснасцю [285, с. 214–215].

За апошнюю чвэрць стагоддзя выйшла нямала прац, у якіх сістэматы-
заваны асноўныя канцэпцыі прыроды і сутнасці каштоўнасцей, удакладне-
ны базавыя паняцці і сфармуляваны фундаментальныя праблемы тэорыі 
каштоўнасцей, прадстаўлены розныя пазіцыі і падыходы даследчыкаў-
аксіёлагаў да каштоўнаснага вымярэння чалавека, арыенціраў гістарычнага 
працэсу, каштоўнасных іерархій і г. д. Палітра поглядаў, меркаванняў і ацэнак 
надзвычай разнастайная, часам нават супярэчлівая.

Паняцце «каштоўнасць» набыло «ходкі» характар, стала адным з са-
мых папулярных у сучаснай сацыягуманітарнай лексіцы. Разам з тым, як 
падкрэсліваюць некаторыя навукоўцы, яно з’яўляецца досыць папулісцкім і 
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нават размытым па прычыне занадта шырокага яго тлумачэння. Так, А. Дро-
бышава лічыць, што «канцэпт каштоўнасці выкарыстоўваецца настолькі 
часта, што ён сам абясцэніўся, страціў дакладную вызначанасць... Практычна 
ўсе даследчыкі гавораць пра метадалагічны і катэгарыяльны хаос у прасторы 
аксіялогіі, што становіцца прычынай рознагалосся як у тэарэтычных, так і ў 
прыкладных вышуках. Сам канцэпт каштоўнасць не мае стойкай дэфініцыі, 
якая б задавальняла хаця б адносную большасць даследчыкаў. Прычынай 
гэтага з’яўляецца празрыстасць мяжы паміж навуковай катэгорыяй, якая 
з’яўляецца цэнтрам строгага выказвання, і агульнаўжывальнай лексічнай 
адзінкай» [126, с. 119–120]. Даследчыца выказвае досыць палемічнае мерка-
ванне наконт таго, што цяперашні стан навукі аб каштоўнасцях характары-
зуецца не толькі бязмежным пашырэннем доследнага поля, але і «крызісам 
перавытворчасці» [126, с. 122] у сферы каштоўнасных вышукаў.

Можна цалкам пагадзіцца, што канцэпт «каштоўнасці» не мае 
ўстойлівай, вычарпальнай дэфініцыі. І гэта, напэўна, невыпадкова. Катэго-
рыя «каштоўнасць» шырока выкарыстоўваецца не толькі ў філасофіі, але і 
ў этыцы, эстэтыцы, культуралогіі, журналістыцы, сацыялогіі, паліталогіі, 
педагогіцы і г. д. Немагчыма забараніць, закрыць, табуіраваць эксперымен-
тальныя вышукі. Праблема, на наш погляд, не ў «бязмерным пашырэнні» 
доследнага поля, а ў адсутнасці належнай канцэптуальнай глыбіні.

Тэрмін «каштоўнасць» ужываецца ў рамках шматлікіх словазлучэнняў, 
якія небеспадстаўна прэтэндуюць на паняційныя вызначэнні: жыццёвыя 
каштоўнасці, матэрыяльныя і духоўныя каштоўнасці, палітычныя, 
маральныя, культурныя, рэлігійныя, асобасныя, групавыя, агульначалавечыя 
каштоўнасці і г. д. Можна гаварыць аб нарматыўна-каштоўнаснай структу-
ры грамадства, каштоўнасцях той ці іншай палітычнай і прававой сістэмы, 
эканомікі і ідэалогіі; аб каштоўнасцях як носьбітах першаснага сэнсу ча-
лавечага існавання, светапогляду асобы; аб культуры як сістэме створаных 
і бесперапынна ствараемых чалавекам каштоўнасцей, аб ажыццяўляемым 
грамадствам і індывідам каштоўнасным выбары [106]. Такім чынам, патэн-
цыял аксіялагічнага дыскурсу застаецца дастаткова вялікім, а само паняцце 
каштоўнасці – значным і актуальным.

Пытанні прыроды каштоўнасцей у розных варыяцыях ставіліся на пра-
цягу ўсёй гісторыі цывілізацыі пачынаючы са старажытнасці. Меркаванні 
пра дабро, прыгажосць, ісціну, справядлівасць, сэнс жыцця сустракаюцца 
і ў класікаў антычнай філасофіі, і ў тэолагаў Сярэднявечча, у мысліцеляў 
Адраджэння і Новага часу. Гэтыя тэмы былі прадметам увагі беларускіх 
асветнікаў і гуманістаў: Ефрасінні Полацкай, Кірылы Тураўскага, Францыска 
Скарыны, Міколы Гусоўскага, Сымона Буднага, Васіля Цяпінскага, Мялеція 
Сматрыцкага, Сімяона Полацкага, Казіміра Лышчынскага і іншых выдат-
ных прадстаўнікоў філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі, якія 



13

ўнеслі ўклад у скарбонку сусветнай культуры [97; 162; 192; 243–245; 262; 
436; 479]. Тым не менш абагульняльна-навуковага ўяўлення аб феномене 
каштоўнасці не было ажно да сярэдзіны XIX ст., калі пачала фарміравацца 
асобная навука аб каштоўнасцях – аксіялогія.

Упершыню на сістэмным узроўні праблема каштоўнасці была ўзнята 
нямецкім філосафам і прыродазнаўцам Р.-Г. Лотцэ. У трох тамах фундамен-
тальнай працы «Мікракосм: Роздум аб натуральнай і бытавой гісторыі чала-
вецтва» (Цела – Душа – Жыццё) ён разважае аб «унутранай каштоўнасці» 
духоўнага жыцця, аб «каштоўнасці пачуццёвых уражанняў», аб «каштоўнасці 
развіцця чалавека», «каштоўнасці гісторыі» і г. д. [237–239] (рэпрынтнае 
рускамоўнае выданне 1866 г. выйшла ў серыі «Из наследия мировой фило-
софской мысли: теория познания» ў 2012 г.).

М. Хайдэгер меркаваў, што Р.-Г. Лотцэ не ўдалося выйсці на рознаба-
ковы разгляд праблемы каштоўнасці, таму што ён пабойваўся сістэмы і ў 
той жа час да яе імкнуўся. На думку М. Хайдэгера, вырашальнае значэнне 
ў зацвярджэнні месца каштоўнаснай свядомасці ў культуры мела філасофія 
Ф. Ніцшэ, паколькі стваральнік вобраза Заратустры само быццё ў канчат-
ковым выніку тлумачыў не як аб’ектыўную рэальнасць, а як каштоўнасць, 
тым самым раствараючы анталогію ў аксіялогіі. М. Хайдэгер адзначаў, што 
паняцце каштоўнасці ў роздумах Ф. Ніцшэ адыгрывае вядучую ролю: «З пры-
чыны ўздзеяння яго твораў ідэя каштоўнасці стала нам звыклай. Гавораць аб 
“жыццёвых каштоўнасцях” народа, аб “культурных каштоўнасцях” нацыі; 
заяўляюць аб неабходнасці ахоўваць і ратаваць найвышэйшыя каштоўнасці 
чалавецтва» [447, с. 71].

Філасофская паэма Ф. Ніцшэ «Так гаварыў Заратустра» ўтрымлівае шмат 
арыгінальных і ў той жа час парадаксальных выказванняў пра каштоўнасці 
і іх пераацэнку: «Заваяваць сабе права ствараць новыя каштоўнасці – вось 
чаго больш за ўсё баіцца вынослівы і пачцівы дух» [270, с. 22]; «Вакол 
вынаходнікаў новых каштоўнасцей круціцца свет» [270, с. 44]; «Ні адзін на-
род не змог бы выжыць, не робячы ацэнкі – што ёсць дабро і што ёсць зло; 
каб захавацца, павінен ён ацэньваць інакш, чым сусед яго. <…> Першапачат-
кова чалавек надаў каштоўнасць рэчам, каб гэтым захаваць сябе… Перамена 
каштоўнасцей – гэта перамена стваральнікаў. Заўсёды будзе разбуральнікам 
той, хто становіцца творцам» [270, с. 50–51]; «Усё, што мае цану, не мае 
вялікай каштоўнасці» [270, с. 180].

Сур’ёзны крок у развіцці тэорыі каштоўнасці быў зроблены прад-
стаўнікамі бадэнскай школы неакантыянства і непасрэдна яе заснавальнікамі – 
нямецкімі даследчыкамі В. Віндэльбандам і Г. Рыкертам. Дзякуючы іх рабо-
там вывучэнне каштоўнасцей было трывала звязана з задачамі сацыяльных 
і гуманітарных ведаў. В. Віндэльбанд сцвярджаў, што філасофія становіцца 
вучэннем аб агульназначных каштоўнасцях як адказ на заклік Ф. Ніцшэ да 
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пераацэнкі ўсіх каштоўнасцей. Ад філасофіі чакаюць роздуму аб вечных 
каштоўнасцях, якія, узвышаючыся над зменлівымі, часовымі інтарэсамі лю-
дзей, абгрунтаваны найвышэйшай духоўнай рэчаіснасцю. В. Віндэльбанд, 
а потым і Г. Рыкерт прапанавалі падзел усіх навук на навукі аб прыродзе 
(прыродазнаўства) і навукі аб культуры (гістарычныя навукі), якія вызначаліся 
акурат праз паняцце каштоўнасці [69; 354; 355].

Нямецкі філосаф і сацыёлаг, адзін з заснавальнікаў філасофскай 
антрапалогіі М. Шэлер, займаючыся аксіялагічнай, этычнай і філасофска-
антрапалагічнай праблематыкай, фактычна звёў да каштоўнасцей усё 
духоўнае жыццё чалавека, прызнаўшы найвышэйшай іх формай рэлігійныя 
каштоўнасці [464]. Варта адзначыць, што пазіцыя прыярытэтнасці рэлігійных 
каштоўнасцей досыць распаўсюджана ў аксіялагічных канцэпцыях канца 
ХІХ – першай паловы ХХ ст. (М. Лоскі, А. Тойнбі, С. Франк і інш.).

Каштоўнасная праблематыка актыўна вывучалася і закраналася ў межах 
самых розных навуковых плыняў, школ, напрамкаў. У 1902 г. французскім 
педагогам-філосафам П. Лапі для абазначэння новай самастойнай дысцыпліны 
быў прапанаваны тэрмін аксіялогія (ад стар.-грэч. ἀξία – каштоўнасць).

Асновы сучаснага аксіялагічнага дыскурсу былі закладзены ў працах вы-
шэйназваных мысліцеляў Р.-Г. Лотцэ, В. Віндэльбанда, Г. Рыкерта, Ф. Ніцшэ, 
М. Шэлера, а таксама ў творах А. Шапенгаўэра, М. Гартмана, Д. Дзюі, 
Д. Мура, А. Тойнбі [469; 91; 133; 259; 418]; даследаванні працягнуліся ў кан-
тэксце філасофіі жыцця, экзістэнцыялізму, у работах Г. Зімеля, М. Хайдэ-
гера, Ж.-П. Сартра, В. Франкла, К. Ясперса і інш. [157; 447; 373; 441; 487]. 
У расійскай філасофіі тэматыку каштоўнасцей распрацоўвалі М. Лоскі, 
Б. Вышаслаўцаў, С. Булгакаў, У. Салаўёў, В. Разанаў, М. Бярдзяеў, С. Франк і 
інш. [236; 88; 50; 395; 356; 357; 37; 38; 440].

У СССР на вывучэнне катэгорыі «каштоўнасць» на працягу некалькіх 
дзесяцігоддзяў была накладзена забарона, аксіялогія ўвогуле лічылася «бур-
жуазнай ілжэнавукай». Вяртанне каштоўнаснай праблематыкі адбылося ў 
1960 г., калі выйшла кніга В. Тугарынава «Аб каштоўнасцях жыцця і куль-
туры» [423]. З гэтага моманту ў савецкай філасофіі адбыўся «аксіялагічны 
прарыў» (М. Каган). У спрэчцы з апанентамі В. Тугарынаў так аргументаваў 
неабходнасць вывучэння феномена «каштоўнасць» у марксісцкай парадыгме, 
а таксама актуальнасць крытычнага асэнсавання заходніх каштоўнасных тэо-
рый: «Меркаванне аб тым, што гэта праблема прыйшла да нас з буржуазнай 
філасофіі (з кантыянства і аксіялогіі), не можа нас палохаць, паколькі справа 
не ў “сацыяльным паходжанні” той ці іншай тэорыі, а ў яе сапраўднасці і 
значнасці… Пытанне аб каштоўнасцях і іх ацэнцы было абавязковай скла-
довай часткай любой больш-менш значнай філасофскай і сацыялагічнай 
сістэмы мінулага, асабліва тых, дзе спецыяльна вывучаліся праблемы чала-
вечай дзейнасці» [422, с. 257].
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Аксіялагічная праблематыка атрымала далейшае развіццё ў пра-
цах М. Кагана, А. Драбніцкага, Л. Сталовіча, А. Гусейнава, Р. Апрэсяна, 
С. Анісімава, У. Бакштаноўскага, А. Цітарэнкі, Г. Выжляцова, В. Грачанага, 
В. Сяржантава, М. Розава, В. Сагатоўскага, А. Івіна, В. Ільіна, В. Сідарава, 
В. Крукава, Л. Баевай, П. Матвеева, В. Барышкава, І. Дакучаева, А. Дробы-
шавай і іншых даследчыкаў [172; 123; 124; 400–402; 482; 18; 14; 26; 27; 251; 
84–86; 379; 358; 359; 367; 368; 159; 160; 163; 380–383; 204; 273; 25; 253; 29; 
30; 121; 125; 126].

Беларускія навукоўцы таксама закранаюць і даследуюць тэму 
каштоўнасцей, значную цікавасць уяўляюць працы У. Конана, М. Крукоўскага, 
А. Майхровіча, В. Салеева і інш. [191; 192; 201; 203; 243–245; 371; 451; 452].

З 1990-х гг. увага да аксіялогіі на постсавецкай прасторы пры-
кметна ўзрасла. З’явілася нямала прац аб феномене каштоўнасці, 
каштоўнасных адносінах і арыентацыях, аб вядучых аксіялагічных школах у 
заходнееўрапейскай і паўночнаамерыканскай філасофскай, сацыялагічнай і 
паліталагічнай літаратуры; аб суадносінах абсалютных каштоўнасцей: ісціна – 
дабро – прыгажосць – карыснасць, аб месцы этычнага і эстэтычнага ў іерархіі 
каштоўнасных установак асобы; аб карэктнасці выкарыстання катэгарыяльнай 
апазіцыі «матэрыяльныя каштоўнасці – духоўныя каштоўнасці»; аб праблемах 
тыпалагізацыі (сістэматызацыі) асноўных каштоўнасцей сучаснай эпохі; аб 
значэнні аксіялагічнага падыходу для сацыягуманітарыстыкі ў цэлым.

Як адзначалася вышэй, каштоўнасць стала прадметам даследавання шы-
рокага кола гуманітарных навук, атрымала міждысцыплінарнае вывучэнне. 
І ўсё ж базісны падмурак задае менавіта філасофія. У грунтоўнай працы 
«Філасофская тэорыя каштоўнасці» расійскі аксіёлаг М. Каган падкрэслівае: 
«Калі прадстаўнікі розных канкрэтна-навуковых падыходаў спрабавалі са-
мастойна, не абапіраючыся на філасофскае разуменне каштоўнасці, буда-
ваць аксіялагічныя канцэпцыі, яны непазбежна прыходзілі да... звядзення 
складанага да простага, цэлага да той ці іншай яго часткі або сумы частак, 
шматмернага да аднамернага (тут і далей курсіў аўтара. – Т. П.). Паколькі 
каштоўнасныя адносіны сапраўды маюць розныя грані, узроўні, аспекты – 
псіхалагічны, сацыялагічны, культуралагічны, педагагічны, семіятычны, 
лагічны, – узнікала тэарэтычная спакуса прызнаць той ці іншы іх сутнасцю 
і адпаведна ахарактарызаваць іх толькі ў гэтай плоскасці, не дзіўна, што 
вынікі такога аналізу аказваліся і дакладнымі, і частковымі... Між тым фе-
номен каштоўнасці ўяўляе сабой менавіта шматмернае, складана-цэласнае 
ўтварэнне, якое не зводзіцца да якога-небудзь яго боку, да той ці іншай яго 
канкрэтнай праявы, а гэта яго шматбаковая цэласнасць можа быць змадэля-
вана толькі філасофіяй» [172, с. 49–50].

Аналагічнай думкі прытрымліваецца і Л. Сталовіч. Ён перакананы: 
хоць паняцце каштоўнасці становіцца важным для розных галін ведаў, 
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«каштоўнасць з’яўляецца філасофскай катэгорыяй, а не міждысцыплінарным 
паняццем… Падкрэсліванне філасофскага характару паняцця каштоўнасці 
важна для яго карэктнага выкарыстання ў розных навуковых дысцыплінах, 
у якіх нярэдка з’яўляюцца дамарослыя вызначэнні каштоўнасці, якія абме-
жаваны толькі прадметам гэтых дысцыплін і далёка не заўсёды правамерна 
пераносяцца на іншыя дысцыпліны» [402, с. 87–88].

Менавіта з улікам гэтых заўваг мы аналізуем феномен каштоўнасці з 
мэтай разгледзець і зафіксаваць асноўныя тэарэтыка-метадалагічныя прын-
цыпы аксіялогіі. У працах, прысвечаных абазначанай праблематыцы, паняц-
цю «каштоўнасць», яго вызначэнню і зместу надаецца асаблівая ўвага, пры 
гэтым само разуменне каштоўнасці прадстаўлена ў вялікай разнастайнасці 
падыходаў.

У рамках розных аксіялагічных школ гістарычна склалася некалькі 
падыходаў да вызначэння крыніц паходжання каштоўнасцей. Яны ўмоўна 
групуюцца ў межах трох асноўных кірункаў. Першы звязвае паходжанне 
каштоўнасцей з Боскім промыслам. Згодна з другім яны з’яўляюцца прадук-
там свядомасці. Трэці выводзіць каштоўнасці з натуральных (біялагічных) 
патрэб чалавека. Ва ўсіх названых выпадках бяруцца асобныя ўзроўні чала-
вечага быцця.

Аксіялагічныя вышукі другой паловы ХХ – пачатку ХХІ ст. па сваіх ас-
новатворных ідэях у многім грунтуюцца на класічных канцэпцыях і разам з 
тым творча развіваюць іх.

Так, В. Тугарынаў адзначае, што «тлумачэнне сутнасці каштоўнасцей і іх 
узнікнення варта шукаць у агульнагістарычных асновах жыцця грамадства 
і чалавека. У гэтых жа асновах мы выяўляем таксама і сутнасць вытворчай 
дзейнасці, практыкі і пазнання. Пазнанне, ацэнка і практыка – у гэтым адзіным 
вузле засяроджаны асновы жыцця чалавека і чалавецтва» [422, с. 257]. Да-
следчык настойвае на самым шырокім падыходзе да тэмы каштоўнасцей – як 
да праблемы адначасова гнасеалагічнай і агульнагістарычнай, а не толькі 
чыста сацыяльнай і канкрэтна-гістарычнай. Ён вылучае цэлую групу, 
«гняздо каштоўнасных паняццяў (катэгорый)»: каштоўнасць, аднясенне да 
каштоўнасцей, каштоўнасныя адносіны, ацэнка, прадмет ацэнкі. Уся гру-
па вылучаных паняццяў адлюстроўвае пэўныя бакі каштоўнасных адносін, 
скіраваных на з’явы знешняга або ўнутранага свету. Пры гэтым каштоўнасць 
В. Тугарынавым разглядаецца як «пэўны аб’ектыўны прадмет або з’ява (а 
таксама думка, меркаванне, намер, мэта, ідэал), з якой звязаны і субардыну-
юцца ўсе астатнія ўказаныя катэгорыі. Каштоўнасць прадугледжвае асаблівыя 
адносіны да аб’екта, адрозныя ад пазнавальных, – каштоўнасныя адносіны. 
Той разумовы акт, якім людзі ажыццяўляюць выбар паміж аб’ектамі, аднося-
чы частку з іх да каштоўнасцей, называецца аднясеннем да каштоўнасцей» 
[422, с. 263–264]. Само аднясенне да каштоўнасцей вызначаецца станоўчым 
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знакам («гэта ёсць каштоўнасць»), у адрозненне ад ацэнкі, якая можа быць 
як станоўчай, так і адмоўнай: «Каштоўнасць ёсць прадмет ацэнкі, але гэтыя 
два паняцці не тоесныя. У выніку акта ацэнкі прадмет можа быць прызнаны 
або некаштоўнасцю, або каштоўнасцю» [422, с. 264]. Менавіта такім чынам 
даследчыкам «прэпаруецца» прапанаваная каштоўнасна-паняційная база.

А. Драбніцкі, адзін з самых яркіх савецкіх філосафаў-этыкаў, аўтар 
манаграфіі «Паняцце маралі» [124] – найбольш адметнай працы ў савецкай 
этычнай літаратуры 60–80-х гг. XX ст., грунтоўна даследаваў і аксіялагічную 
праблематыку. У кнізе «Свет ажыўшых прадметаў. Праблема каштоўнасці і 
марксісцкая філасофія» [123] ён разглядаў каштоўнасці як «уласцівасці толькі 
грамадскага прадмета», кола якіх невялікае і якія адрозніваюцца дыхатамічнай 
прыродай. На думку А. Драбніцкага, паняцце «каштоўнасці» можа шыро-
ка выкарыстоўвацца толькі на ўзроўні штодзённай, звычайнай свядомасці 
(«обыденного сознания»), дзе яно цесна звязана з эмоцыямі, суб’ектыўнымі 
перавагамі; «для тэарэтычнай свядомасці – гэта даволі мізэрная (“тощая”) 
абстракцыя» [123, с. 344], «сурагат ведаў». Па гэтай прычыне каштоўнасны 
падыход можа быць «зняты» ў большасці выпадкаў навуковым падыходам.

Прааналізаваўшы навукова-тэарэтычную літаратуру савецкага перыяду, 
можна прыйсці да высновы, што ў ёй дакладна прасочваюцца дзве трактоўкі 
прыроды каштоўнасных з’яў. Адны аўтары лічылі, што каштоўнасцямі 
з’яўляюцца рэчы і іх уласцівасці, неабходныя (карысныя, прыемныя) лю-
дзям пэўнага грамадскага класа ці асобнаму чалавеку ў якасці сродкаў зада-
вальнення іх патрэб і інтарэсаў. Іншыя навукоўцы (іх большасць) меркавалі, 
што каштоўнасць – гэта адносіны значнасці аб’ектаў сацыяльнага і прырод-
нага свету для суб’екта сацыяльнай практыкі (індывіда, калектыву, грамад-
ства). Каштоўнасць, на іх думку, залежыць ад уласцівасцей як суб’екта, так і 
аб’екта, але не супадае з імі: яна аб’ектыўна зададзена практычнай дзейнасцю 
суб’екта. Адлюстраванне гэтай аб’ектыўнай значнасці ў яго свядомасці ёсць 
ацэнка. Падобная трактоўка прыроды каштоўнасцей стала дамінантнай у 
тэарэтычнай літаратуры.

Навукоўцы працягваюць удакладняць і пашыраць парадыгмальную 
прастору даследавання ў апошняй чвэрці ХХ – пачатку ХХІ ст. Феномен, 
названы словам «каштоўнасць», з’яўляецца складаным комплексным утва-
рэннем, таму і катэгорыя, якая выражае гэты феномен, можа трактавацца ў 
трох асноўных значэннях – як сацыяльна-культурнае, псіхалагічнае і логіка-
гнасеалагічнае паняцце. В. Сяржантаў і В. Грачаны ў манаграфіі «Чалавек як 
прадмет філасофскага і прыродазнаўчага пазнання» адзначаюць: шматмер-
насць катэгорыі каштоўнасці сведчыць аб тым, што яна «канцэнтруе ў сабе 
шэраг зместава неаднародных і разам з тым у чымсьці ідэнтычных праблем» 
[379, с. 50].
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Разважаючы пра каштоўнасныя арыентацыі, даследчык М. Розаў уз-
гадвае вядомую прытчу аб будаўніцтве сабора ў сярэднявечным горадзе 
Шартры. Згодна з ёй трох чалавек, кожны з якіх каціў тачку з каменнем, 
спыталі, што яны робяць. Першы адказаў: «Качу цяжкую тачку, прападзі 
яна пропадам!», другі: «Зарабляю хлеб сям’і», а трэці – з гонарам: «Я будую 
Шартрскі сабор!»... З пункту гледжання фізікі або фізіялогіі ўсе яны робяць 
адно і тое ж, аднак дзейнасць кожнага з іх істотна адрозніваецца, паколькі 
«адрозніваюцца мэты і каштоўнасныя арыентацыі, што ляжаць у іх асно-
ве» [358, с. 5]. Спецыфічным для кожнага з’яўляецца толькі «рэфлексіўнае 
асэнсаванне таго, што робіцца. Рэфлексія нібыта афарбоўвае наступствы 
дзеянняў у розныя фарбы так, што адна выдзяляецца, а іншыя губляюцца 
на агульным фоне. “Афарбоўка” ў дадзеным выпадку – гэта ацэнка» [358, 
с. 5]. Слушнае меркаванне, бо ў кожным акце дзейнасці можна вылучыць два 
вынікі – асноўны (прадукт дзейнасці) і пабочны: «Мяняючы іх месцамі, мы 
атрымліваем рэфлексіўна сіметрычныя акты, якія ўзаемна пераўтвараюцца 
адзін у другі шляхам рэфлексіўнай каштоўнаснай пераарыентацыі… Адзін 
акт можна замаскіраваць пад другі з дапамогай маніфестацыі адпаведных 
мэтавых установак. Таму трэба адрозніваць сапраўдныя мэты і каштоўнасці, 
з аднаго боку, і разнастайныя маскіруючыя дэкларацыі – з другога. Пэўны час 
яны эмпірычна неадрозныя» [358, с. 6]. Чалавек жыве ў свеце сацыяльных 
узораў, нарматыўных сістэм. Гэта пэўнае «сацыяльнае поле», якое вызначае 
яго ўчынкі, дзейнасць, адносіны да свету. І, што немалаважна, каштоўнасці 
існуюць у форме практычнай рэалізацыі ўзораў паводзін, выбару, ацэнкі.

У манаграфіі М. Розава «Каштоўнасці ў праблемным свеце: філасофскія 
падставы і сацыяльныя дадаткі канструктыўнай аксіялогіі» распрацоўваецца 
праблема каштоўнаснай свядомасці як новай формы светапогляду, якая па-
чынае дамінаваць над гістарычна папярэднімі яго формамі – міфалагічнай, 
рэлігійнай і ідэалагічнай. Па меркаванні М. Розава, каштоўнасная свядомасць 
невыпадкова ўзнікае «ў сучасную эпоху сапраўднай сусветнай інтэграцыі, 
якая патрабуе новых глабальных каштоўнасных арыенціраў» [359, с. 51]. 
Сама ж каштоўнасная свядомасць «цвёрда стаіць на варце агульназначных 
каштоўнасцей – вітальных і грамадзянскіх правоў чалавека, а таксама ўсіх не-
абходных умоў (палітыка-прававых, экалагічных, сацыяльна-эканамічных) для 
забеспячэння гэтымі правамі цяперашняга і ўсіх будучых пакаленняў людзей. 
Гэта і дазваляе гаварыць аб каштоўнаснай свядомасці як аб глабальнай этыцы 
новай гістарычнай эпохі» [359, с. 135–136]. Даследчык актуалізуе паняцце 
канструктыўнай аксіялогіі: асаблівасці сусветнай сітуацыі, «неабходнасць 
дыялогу і знаходжання кампрамісаў патрабуюць гнуткіх, канструктыўных 
адносін да каштоўнасцей» [359, с. 113]; пры гэтым прызнаецца непазбежнасць 
каштоўнаснай поліфаніі: сутыкненне з глабальнымі праблемамі прыводзіць 
да змены каштоўнасцей. Крызісы цывілізацыі (экалагічны, дэмаграфічны, 
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харчовы, міжнацыянальны, адукацыйны і інш.) не могуць быць пераадолены 
без каштоўнаснай пераарыенціроўкі грамадскай свядомасці.

Паняцце «канструктыўная аксіялогія» М. Розаў набліжае (а часам і 
зводзіць) да прагматычна-рацыяналістычнага дыскурсу, што, на наш по-
гляд, не зусім абгрунтавана. Менавіта ў межах канцэпцыі агульназначных 
каштоўнасцей і канструктыўнай аксіялогіі ставяцца пытанні, якія ўмоўна 
падзелены на тры групы: 1) праблемы ўстойлівага развіцця (голад, беднасць, 
перанаселенасць, няроўнасць доступу да сусветных рэсурсаў); 2) вырашэнне 
міжнацыянальных канфліктаў; 3) задачы сацыяльна-гуманітарнай адукацыі 
як найважнейшага канала фарміравання светапогляду.

Даследуючы тэарэтычны і светапоглядны змест каштоўнасцей, Л. Ба-
ева ў манаграфіі «Каштоўнасныя падставы індывідуальнага быцця: вопыт 
экзістэнцыяльнай аксіялогіі» ўдакладняе: аксіялогія «даследуе праблемы 
ўзаемадзеяння індывідуальнага і анталагічнага, асобаснага і сацыяльнага, сэн-
сава значнага і наяўнага, духоўнага і прыроднага. Яна пачынаецца з адказаў 
на пытанне аб крыніцы каштоўнасных уяўленняў і ўзнімаецца да разумення 
іх уплыву на навакольнае прыродна-сацыяльнае быццё. Каштоўнасць у яе 
экзістэнцыяльным аспекце выступае пэўным вектарам, які адлюстроўвае 
кірунак тых змен у сацыяльным быцці, якія не адносяцца да разраду 
аб’ектыўных, спантанных, натуральна-прыродных. Там, дзе мы маем справу 
з накіраваным самаразвіццём, са спробамі ўнясення разумнага або маральнага 
пачатку ў прыроднае быццё, непазбежны зварот да каштоўнасцей – сэнсава 
значных мэт развіцця» [25, с. 5]. Каштоўнасці «звязваюць у адзінае цэлае свет 
прыроды, грамадства, свядомасці, адчуванняў, дзейнасці» [25, с. 11]; яны «вы-
ступаюць семантычнымі кодамі культуры і жыццядзейнасці, расшыфроўка 
якіх дазваляе не толькі апісаць гістарычныя з’явы “ў плоскасці”, але і зра-
зумець іх унутраны сэнс “у перспектыве”» [25, с. 17]. Можна пагадзіцца 
з аўтарам: асаблівасцю каштоўнасцей як віду інфармацыі аб суб’екце 
з’яўляецца здольнасць «не толькі адлюстроўваць тую ці іншую якасць, але і 
мадэляваць належны, дасканалы варыянт рэальнасці, які, у сваю чаргу, пачы-
нае кіраваць актуальным станам і перапраграмоўваць яго» [25, с. 63].

Праблему агульначалавечых каштоўнасцей у новым ключы актуалізуе 
Л. Сталовіч. Ён звяртае ўвагу, што каштоўнасны раскол у грамадстве ХХ ст. «тэ-
арэтычна выявіўся ў тым, што распаўсюдзіліся такія аксіялагічныя канцэпцыі, 
якія апалагетызавалі каштоўнасную свядомасць асобных сацыяльных груп лю-
дзей па расава-нацыянальнай, сацыяльна-класавай або рэлігійна-канфесійнай 
прыкмеце» [402, с. 92]. Размова ідзе пра нацыянальна-фашысцкую філасофію, 
таталітарную сацыялогію, асабліва канфесійную тэалогію. Л. Сталовіч 
прыходзіць да высновы, што «прынцып прыярытэту агульначалавечых 
каштоўнасцей – не проста добрае пажаданне і прыгожая фраза, а аксіялагічны 
імператыў, без якога чалавецтва спыніць сваё існаванне» [402, с. 96].



20

Акцэнт на маральную аксіялогію зроблены П. Матвеевым у манаграфіі 
«Маральныя каштоўнасці». Аўтар развівае «рэалістычную» канцэп-
цыю каштоўнасцей, узнімае праблему стварэння тэорыі, якая магла б без 
лагічных супярэчнасцей тлумачыць маральна-каштоўнасныя феномены як 
сацыяльнай, так і асобаснай сферы [253, с. 13]. Каштоўнасць, на яго дум-
ку, ёсць спецыфічная якасць («метаякасць») рэальных аб’ектаў і суб’ектаў. 
Каштоўнасці выконваюць латэнтную функцыю ў сістэме маралі, г. зн. функ-
цыю «падтрымання ўзору» і «зняцця напружання», а таксама функцыю 
ўключэння чалавека ў існуючыя культурныя сістэмы. Мараль – своеасаблівы 
каштоўнасны «зрэз» быцця; «маральнасць, як яна функцыянуе ў грамадстве, 
у чалавеку, пры гэтым не зводзіцца да каштоўнасцей, каштоўнасці паўстаюць 
адной з чатырох асноўных яе падсістэм: сістэмы маральнай свядомасці, 
дзеянняў, адносін, каштоўнасцей» [253, с. 16–17].

Асобаснае быццё як галіна функцыянавання каштоўнасных сэнсаў разгля-
даецца ў манаграфіі У. Барышкава «Аксіялогія асобаснага быцця». Асаблівую 
ўвагу аўтар надае даследаванню асобасных перадумоў фарміравання 
аксіялагічнай сістэмы соцыуму: «У аксіясферы ўзаемадзейнічаюць сацыяльны 
і асобасна-індывідуальны ўзроўні, у выніку чаго фарміруецца яе змест. Адзін 
з напрамкаў узаемадзеяння – засваенне асобай каштоўнасных норм у працэсе 
сацыялізацыі. Другі напрамак ідзе ад асобы, ад форм яе жыццядзейнасці, якія 
ідэнтыфікуюцца ў зносінах як групавыя або сацыяльныя» [29, с. 6]. Аўтар пе-
ракананы: каштоўнасць амбівалентная, яе «можна разумець як рацыянальнае 
і як ірацыянальнае» [29, с. 160].

Досыць разгорнутую і разам з тым небясспрэчную тэарэтычную пабу-
дову прапануе В. Ільін у манаграфіі «Аксіялогія». Згодна з яго трактоўкай 
тэрміна аксіялогія – «аб’ёмная філасофская дактрына каштоўнасцей 
(імператывы, ідэалы, эталоны, рэгулятывы, прынцыпы, нормы), якая 
аналізуе прыроду, характар, спосабы, склад рэгламентавання сэнсажыц-
цёвых пазіцый, арыентацый, матывацый чалавечай дзейнасці» [163, с. 10]; 
гэта «нарматыўная, рэфлексіўная дысцыпліна» [163, с. 11]. Аксіялогія 
«канцэнтруецца на пытаннях фундаментальных уласцівасцей: стыхія ча-
лавечых зносін і прынцыпы іх рэгулярызацыі, рэгламентацыі, рэгуляцыі 
складаюць нерв аксіялагічнага разгляду» [163, с. 11]; прадмет аксіялогіі – 
«дэанталагічнае асяроддзе і механізмы яго абавязальнага ўплыву (“обя-
зывающего влияния”), дзейсныя адлюстраванні сферы належнага на сфе-
ру існага» [163, с. 11]; метад аксіялогіі – «рацыянальная рэканструкцыя, 
інтэнсіўная тэарэтызацыя, рэфлексія» [163, с. 12]. В. Ільін называе наступ-
ныя «эўрыстычныя функцыі» аксіялогіі: аналітычную, рэфлектыўную, кры-
тычную, сацыяльную, рэгулятыўную, гуманістычную [163, с. 14–22]. Па 
ўсім відаць, не толькі ў нас асобныя абстрактна-рэфлексіўныя дэфініцыі 
манаграфіі выклікалі пытанні: у прадмове В. Ільін выказвае ўдзячнасць 
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рэцэнзентам, дактарам філасофскіх навук Ф. Гірэнку і Б. Кеўбрыну, «за не  
лицеприятную, но вдохновенную критику» [163, с. 9].

У манаграфіі І. Дакучаева «Каштоўнасць і экзістэнцыя. Асновапалажэнні 
гістарычнай аксіялогіі культуры» (сімвалічна, што гэту аб’ёмную працу аўтар 
прысвяціў памяці свайго настаўніка прафесара М. Кагана) робіцца спроба вы-
значыць каштоўнасць як экзістэнцыяльны цэнтр быцця і інтэгральную мадэль 
усіх артэфактаў культуры. Каштоўнасці паказаны як найважнейшая рухаючая 
сіла гістарычных змен. Аксіялогія, якую выбудоўвае І. Дакучаеў, у якасці 
інтэграла чалавечай культуры не прымае ні бессвядомае, ні знак або сістэмы 
знакаў, ні камбінаторыку ўніверсальных катэгорый, а толькі каштоўнасць 
«як спараджальную мадэль чалавечай дзейнасці і яе прадуктаў» [121, с. 61]. 
Каштоўнасць уключае ў сябе ўсе элементы чалавечага быцця, таму не можа 
быць зведзена да якой-небудзь абстрактнай канструкцыі. Чалавек імкнецца 
да рэалізацыі каштоўнасці ў навакольным свеце, хоць сам таго можа і не 
ўсведамляць. Такім чынам, каштоўнасць выступае інтэгралам «культуры, 
грамадства і чалавека» [121, с. 76].

Нягледзячы на шырокую папулярнасць у сацыягуманітарнай літаратуры 
і нават з’яўленне паняцця «неааксіялогія», прапанаванага В. Салеевым [371, 
с. 409], сама аксіялогія, як сведчыць аналіз крыніц, усё яшчэ недастаткова аб-
грунтавана ў якасці тэарэтычнай сістэмы ведаў, вызначанай канцэптуальным 
адзінствам і функцыянальнымі алгарытмамі. Гэта пацвярджае і выбарачны 
аналіз энцыклапедычных выданняў па шэрагу дысцыплін, якія актыўна апе-
руюць указаным тэрмінам.

«Філасофскі энцыклапедычны слоўнік» (1989), пазначаючы тэрмін 
«аксіялогія» [437, с. 17], адразу скіроўвае да паняцця «тэорыя каштоўнасцей»: 
«Каштоўнасцей тэорыя, аксіялогія, філасофскае вучэнне аб прыродзе 
каштоўнасцей, іх месцы ў рэальнасці і аб структуры каштоўнаснага свету, г. зн. 
аб сувязі розных каштоўнасцей паміж сабой, з сацыяльнымі і культурнымі 
фактарамі ў структуры асобы» [184, с. 731]. «Філасофскі слоўнік» Д. Жуліа 
(2000) сцвярджае: «Аксіялогія: тэорыя каштоўнасцей. Дакладней, мараль, 
што ўсталёўвае іерархію каштоўнасцей» [148, с. 17]. «Найноўшы філасофскі 
слоўнік» (2001) сведчыць: аксіялогія – «філасофская дысцыпліна, якая займаец-
ца даследаваннем каштоўнасцей як сэнсаўтваральных падстаў чалавечага быц-
ця, што задаюць накіраванасць і матываванасць чалавечаму жыццю, дзейнасці і 
канкрэтным дзеянням і ўчынкам» [3, с. 25]. Аналагічнае вызначэнне знаходзім 
і ў энцыклапедыі «Сацыялогія» (2003). Артыкул па аксіялогіі і для аднаго, і для 
другога выдання прапанаваў У. Абушэнка [4, с. 17]. «Сацыялагічная энцыклапе-
дыя» (2003) адзначае: аксіялогія – «вучэнне аб каштоўнасцях; філасофская тэо-
рыя агульназначных прынцыпаў, якія вызначаюць матывацыю і накіраванасць 
дзеянняў чалавека» [128, с. 7]. У слоўніку тэрмінаў вучэбных дапаможнікаў «Ас-
новы біяэтыкі» (2009; пад рэдакцыяй Я. Яскевіч, С. Дзянісава), «Перагаворны  
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працэс у сацыяльна-эканамічнай дзейнасці» Я. Яскевіч (2014), у слоўніку-
даведніку «Біяэтыка» (2011, рэдактар-складальнік Т. Мішаткіна) прапануецца 
наступнае вызначэнне аксіялогіі: «вучэнне аб каштоўнасцях, мэта якога да-
следаваць найвышэйшыя сэнсаўтваральныя прынцыпы як умову неабходна-
га і агульназначнага адрознення сапраўднага і падманнага, добрага і злога, 
справядлівага і несправядлівага» [280, с. 314; 485, с. 326; 41, с. 60]. Энцы-
клапедыя па агульнай і сацыяльнай псіхалогіі, падрыхтаваная М. Енікеевым 
(2002), прапануе два азначэнні аксіялогіі: 1) тэорыя філасофскіх, этычных і 
псіхалагічных аспектаў дабра і зла; 2) вучэнне аб каштоўнасцях – аб тыпах, 
змесце і крытэрыях каштоўнасцей [138, с. 8]. У «Псіхалагічным слоўніку-
даведніку» (2009) чытаем: аксіялогія – «вучэнне аб матэрыяльных, куль-
турных, духоўных, маральных і псіхалагічных каштоўнасцях асобы, групы, 
калектыву, грамадства» [134, с. 14]. Энцыклапедыя «Культуралогія. ХХ ста-
годдзе» (1998) указвае: аксіялогія – «вучэнне аб каштоўнасцях, іх паходжанні, 
сутнасці, функцыях, тыпах і відах» [55, с. 18–19]. Энцыклапедычны слоўнік 
«Этыка» (2001) сцвярджае: аксіялогія – «фундаментальная філасофская 
дысцыпліна, якая даследуе каштоўнасці, іх прыроду, анталагічны статус, спо-
сабы пазнання і выражэння» [472, с. 17]. У энцыклапедыі «Філасофія навукі» 
С. Лебедзева (2008) знаходзім: «Аксіялогія – раздзел філасофскіх ведаў аб 
асноўных (універсальных) каштоўнасцях (мэтах і ідэалах) чалавечага быцця 
(Жыццё, Ісціна, Дабро, Справядлівасць, Прыгажосць, Карысць і інш.). Мно-
ству станоўчых універсальных каштоўнасцей супрацьстаіць мноства адпа-
ведных адмоўных каштоўнасцей (“антыкаштоўнасцей”) – Смерць, Хлусня, 
Несправядлівасць, Шкода і г. д. Змест станоўчых і адмоўных каштоўнасцей 
канструюецца звычайнай і тэарэтычнай свядомасцю і пазнаннем на падставе 
абагульнення жыццёвага вопыту індывіда, сацыяльнай групы, усяго грамад-
ства» [223, с. 9].

Даследчая літаратура па аксіялагічнай праблематыцы досыць разна-
планавая і разнастайная; яна пакідае ўражанне актуальнай дыскусійнасці, 
рэлятыўнасці нават у тлумачэнні прыроды і сутнасці базавага для аксіялогіі 
паняцця – каштоўнасць.

Яшчэ ў большай ступені сітуацыя характарызуецца транзітыўным 
статусам, калі размова ідзе пра класіфікацыю каштоўнасцей. Гэта і зра-
зумела: паколькі не экспліцыравана само паняцце і няма кансэнсусу ў яго 
інтэрпрэтацыі, то, адпаведна, і класіфікацыя каштоўнасцей усё яшчэ далёкая 
ад стандартаў, якім павінны адпавядаць «класічныя» навуковыя тыпалогіі. 
Яна дэманструе шырокі плюралізм меркаванняў і пазіцый, адсутнасць аб-
грунтаваных крытэрыяльных матрыц, прычым некаторыя прадстаўленыя ў 
літаратуры падыходы носяць у пэўным сэнсе сітуатыўны, часам эклектыч-
ны характар. Тым не менш каштоўнасна-тыпалагічная тэматыка дастаткова 
актыўна распрацоўваецца ў многіх навуковых выданнях, якія выкананы (у 
пераважнай большасці) у традыцыі эмпірычнага разгляду праблемы. Мы не 
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ставім задачу прапанаваць поўную класіфікацыю і тыпалогію каштоўнасцей, 
а толькі ўкажам на некаторыя найбольш распаўсюджаныя падыходы.

Прапануюцца самыя розныя варыянты класіфікацый – усе яны маюць пра-
ва на існаванне, як указвалася вышэй, пры наяўнасці аб’ектыўных крытэрыяў 
падзелу. Даследчыца А. Дробышава слушна адзначае: «Каштоўнасны пады-
ход атрымаў анталагічныя, гнасеалагічныя, пазітывісцкія, натуралістычныя, 
псіхалагічныя, фенаменалагічныя і трансцэндэнтальныя інтэрпрэтацыі. Тым 
больш востра паўстае пытанне аб тыпах/класах каштоўнасцей, паколькі ўсе 
вышэйпералічаныя падыходы класіфікуюць каштоўнасці як аб’екты свайго 
аналізу, зыходзячы з розных крытэрыяў. Дадзеная праблема з’яўляецца адной 
з асноўных у канцэптуальнай прасторы аксіялогіі і ў сацыягуманітарыстыцы 
ў цэлым» [125].

Каштоўнасці класіфікуюць у залежнасці ад таго, што і на падставе чаго 
ацэньваецца. У сувязі з гэтым вылучаюць: прадметныя каштоўнасці – з’явы 
рэальнасці, якія валодаюць пэўнай значнасцю для суб’екта (прыродныя і 
сацыяльныя аб’екты); суб’ектныя каштоўнасці – спосабы і крытэрыі, на пад-
ставе якіх ацэньваюцца тыя ці іншыя з’явы (устаноўкі, ацэнкі, імператывы, 
выяўленыя ў форме нарматыўных уяўленняў). Каштоўнасці адрозніваюць і 
па сферы соцыуму, з якой яны звязаны: маральныя, мастацкія, утылітарныя, 
навуковыя і інш. Існуе іх падзел у залежнасці ад ступені агульнасці (для 
якой колькасці суб’ектаў тая ці іншая з’ява валодае значнасцю): проста 
каштоўнасці; групавыя каштоўнасці (нацыянальныя, рэлігійныя, гендарныя, 
узроставыя); агульначалавечыя. Вядома класіфікацыя каштоўнасцей па тым, 
наколькі яны значныя для асноў жыццядзейнасці чалавека: абсалютныя, або 
вечныя, каштоўнасці (канстанты) і сітуацыйныя.

М. Шэлер прапанаваў адметную каштоўнасную іерархію: «Усяму царству 
каштоўнасцей уласцівы асаблівы парадак... каштоўнасці ў адносінах адна 
да адной утвараюць пэўную “іерархію”, у сувязі з чым адна каштоўнасць 
аказваецца больш высокай, чым іншая» [464, с. 305]. На думку даслед-
чыка, каштоўнасці тым вышэй, чым яны даўгавечней: «І даўгавечная тая 
каштоўнасць, якая мае ў сабе феномен – здольнасць існавання скрозь час, 
прычым зусім няважна, як доўга існуе яе знешні носьбіт» [464, с. 308]. 
На ніжэйшай іерархічнай прыступцы – пачуццёвыя каштоўнасці («пры-
емнае»), над імі – жыццёвыя, або вітальныя («высакароднае»), яшчэ вы-
шэй – духоўныя, у тым ліку эстэтычныя («прыгожае»), маральна-прававыя 
(«справядлівае»), гнасеалагічныя («ісціннае, сапраўднае»), а на верхняй пры-
ступцы – рэлігійныя («святое»).

Арыгінальнае абгрунтаванне тыпалогіі каштоўнасцей прапанаваў 
нямецкі філосаф М. Гартман у кнізе «Эстэтыка». Ён вылучыў эстэтычныя 
каштоўнасці, каштоўнасці дабра, жыццёвыя і маральныя каштоўнасці [91, 
с. 427]. Для градацыі эстэтычных каштоўнасцей філосаф выкарыстаў тры 
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віды класіфікацыі: 1) па прадмеце, «гэта натуральны падзел на прыгожае ў 
сферы прыроды і прыгожае ў чалавеку» [91, с. 428]; 2) па відах мастацтва і іх 
разнавіднасцях; 3) «на падставе адчування каштоўнасці» (гэта класіфікацыя 
суадносіцца з метадам аналізу каштоўнасцей, вядомым у этыцы, асноўны 
прынцып якога – «высветліць, як рэагуе жывое пачуццё каштоўнасці на творы 
мастацтва, вывучыць яго асаблівыя якасныя адценні») [91, с. 429]. У выніку 
іерархія ступеняў (класаў) каштоўнасцей выбудоўваецца наступным чынам:

І. Каштоўнасці дабра, якія ахопліваюць усе каштоўнасці карыснага для 
нас.

II. Каштоўнасці задавальнення, якія называюць звычайна «прыемным». 
III. Жыццёвыя каштоўнасці, уласцівыя ўсяму жывому (тое, што карысна 

для жыцця).
IV. Маральныя каштоўнасці, якія ахопліваюцца паняццем «дабро».
V. Эстэтычныя каштоўнасці, якія ахопліваюцца паняццем «прыгожае». 

VI. Пазнавальныя каштоўнасці («ісціна») [91, с. 438–439].
Апошнія тры класы адносяцца да духоўных каштоўнасцей, прычым 

М. Гартман адмаўляе перавагу якой-небудзь адной з духоўных каштоўнасцей 
над іншымі.

У працы славацкага даследчыка У. Брожыка «Марксісцкая тэорыя ацэнкі» 
прадстаўлена сем прыкладаў тыпалагізацыі каштоўнасцей: па функцы-
ях (матэрыяльныя і духоўныя), у залежнасці ад суб’ектыўных уяўленняў 
(«сапраўдныя» і «ўяўныя»), згодна з паходжаннем і характарам выконва-
емых функцый (першасныя (або каштоўнасці карыснасці), другасныя (або 
каштоўнасці прадуктаў дзейнасці чалавека) і троесныя (каштоўнасці сродкаў 
камунікацый)), зыходзячы з іх генезісу (апрыёрныя і апастэрыёрныя), па ча-
савай прыкмеце («цяперашнія», «мінулыя» і «будучыя»), з пункту гле джання 
мэты (фінальныя і інструментальныя (апошнія выступаюць як сродкі ства-
рэння фінальных)), па прадмеце (утылітарныя, эстэтычныя, маральныя, пра-
вавыя, рэлігійныя і г. д.) [45, с. 187–200].

Адна з дастаткова распаўсюджаных класіфікацый каштоўнасцей прапануе 
іх падзел на каштоўнасці жыцця і каштоўнасці культуры. У рамках апошніх 
вылучаюцца матэрыяльныя і духоўныя каштоўнасці, што грунтуецца на тра-
дыцыйным падзеле культуры на матэрыяльную і духоўную. Менавіта «траісты 
падзел каштоўнасцей» прапануе В. Тугарынаў, які вылучае матэрыяльныя, 
сацыяльна-палітычныя і духоўныя каштоўнасці (адштурхоўваючыся ад ад-
паведнага размежавання асноўных галін грамадскай дзейнасці). Да групы 
сацыяльна-палітычных каштоўнасцей ён адносіць наступныя: грамадскі па-
радак, мір, бяспеку, свабоду, роўнасць, справядлівасць, чалавечнасць [422, 
с. 277]. Пад духоўнымі каштоўнасцямі даследчык разумее каштоўнасці навукі, 
маралі і мастацтва, г. зн. каштоўнасці «прадуктаў» духоўнай дзейнасці, «вы-
творчасць» ідэй у розных іх формах: навуковых, філасофскіх, этычных, эстэ-
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тычных, рэлігійных [422, с. 281]. У якасці агульнага крытэрыю каштоўнасцей 
для навукі выступае ісціна, для маралі – дабро, для мастацтва – прыгажосць. 
У сувязі з тым, што гэтыя паняцці – ісціна, дабро, прыгажосць – маюць 
зменлівы, канкрэтна-гістарычны змест, патрабуецца пэўны аб’ектыўны кры-
тэрый для вызначэння сапраўдных, а не ўяўных духоўных каштоўнасцей. 
У галіне матэрыяльных каштоўнасцей у большасці выпадкаў дастаткова паняц-
ця карыснасці, «у галіне сацыяльна-палітычных і духоўных каштоўнасцей па-
няцце карыснасці павінна прайсці “кантроль” сацыяльнага крытэрыю, у якасці 
якога выступае паняцце грамадскага прагрэсу і прагрэсу асобы» [422, с. 283].

Нягледзячы на тое што ў літаратуры часта выкарыстоўваецца па-
дзел каштоўнасцей на матэрыяльныя і духоўныя (матэрыяльныя вызнача-
юць штодзённыя патрэбы чалавека, духоўныя адпавядаюць яго разумовай, 
эмацыйнай і валявой здольнасцям), навукоўцы тым не менш палемізуюць 
адносна карэктнасці ўжывання катэгарыяльнай апазіцыі «матэрыяльныя 
каштоўнасці – духоўныя каштоўнасці». М. Каган падкрэслівае: каштоўнасць – 
«не нейкі прадмет, з’ява, працэс, што вынікае са сцвярджэнняў некаторых 
філосафаў, якія гавораць аб “матэрыяльных каштоўнасцях” (пераходзячы на 
мову бухгалтарскага ўліку) і “духоўных каштоўнасцях” (на гэты раз змешва-
ючы філасофскі погляд і тэалагічны), паколькі гэтыя “рэчы” здольны быць 
толькі носьбітамі каштоўнасці (тут і далей курсіў аўтара. – Т. П.), незалежна 
ад таго, матэрыяльныя яны або духоўныя; але каштоўнасць не з’яўляецца і 
ўласцівасцю “рэчы”, паколькі ўласцівасць толькі тлумачыць яе здольнасць 
набыць тую ці іншую каштоўнасць, стаўшы яе носьбітам» [172, с. 67].

Матэрыяльныя каштоўнасці – гэта элементы арганічнага цела цывілізацыі, 
якія маюць для суб’екта (індывідуальнага або калектыўнага) статус станоўчай 
або адмоўнай значнасці. Аднак любы аб’ект становіцца каштоўнасцю (на-
ват матэрыяльнай) толькі тады, калі набывае статус сацыяльнай, духоўнай 
каштоўнасці – калі ён здольны выражаць, пазіцыянаваць або станоўчую, 
або адмоўную значнасць. А значнасць, у сваю чаргу, намінуецца культурай. 
Таму цалкам згаджаемся з М. Каганам, які сцвярджае: «…матэрыяльным або 
духоўным можа быць носьбіт каштоўнасці, але не яна сама, а значыць, не-
правамерны падзел каштоўнасцей на матэрыяльныя і духоўныя, што нярэдка 
сустракаецца ў аксіялагічнай літаратуры, – каштоўнасць ляжыць у іншай 
плоскасці, чым гэта анталагічная дыхатамія» [172, с. 77].

Сам па сабе матэрыяльны аб’ект каштоўнасці не мае, і з гэтага пункту 
гледжання каштоўнасць не можа быць «матэрыяльнай». Любы матэрыяль-
ны аб’ект набывае статус каштоўнасці тады, калі становіцца прадметам 
інтэрпрэтацыі, успрымання чалавекам, які сацыялізаваны ў пэўнай культуры 
і персаніфікуе пэўны культурны пласт. Такім чынам, з тэарэтычнага пун-
кту гледжання «матэрыяльныя каштоўнасці» – гэта ў пэўным сэнсе мета-  
фара: любы матэрыяльны аб’ект набывае каштоўнасць толькі тады, калі ён 
дэкадзіруецца ў культурных сімвалах.
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Аднак у плане «звычайнай» (будзённай) свядомасці, у тым ліку ў медыя-
сферы, паняцце «матэрыяльныя каштоўнасці» ўжываецца ў канкрэтна-прадмет-
ным сэнсе – як дарагія рэчы, выгоды, дабрабыт. Пры гэтым аналіз СМІ дае пад-
ставу канстатаваць, што ў цяперашні час для значнай часткі грамадзян толькі 
матэрыяльныя каштоўнасці і маюць сэнс (у некаторых увогуле няма іншых 
патрэб, акрамя вітальных, якія «аднаўляюць» біялагічны і ў пэўнай ступені 
біясацыяльны статус). Гэта характарызуе, па-першае, саму культуру, яе якасныя 
параметры, па-другое – людзей, сацыялізаваных у дадзенай культуры. Разам з 
тым любая культура, несумненна, універсум: нават калі яна сканфігуравана на 
прыярытэце вітальных каштоўнасцей, першасных штодзённых запатрабаванняў, 
усё роўна ў ёй патэнцыйна ўтрымліваецца шмат разнастайных сцэнарыяў 
сацыялізацыі. Чалавек сам робіць выбар – гэта аксіяматычная выснова павінна 
знаходзіць больш шырокае і абгрунтаванае асвятленне ў СМІ. У манаграфіі 
«Каштоўнасны свет сучаснага чалавека: Беларусь у праекце “Даследаванне 
еўрапейскіх каштоўнасцей”» (2009), падрыхтаванай супрацоўнікамі Цэнтра 
сацыялагічных і палітычных даследаванняў БДУ (пад рэдакцыяй Д. Булынко, 
А. Данілава, Д. Ротмана), аналізуюцца змены каштоўнасцей сучаснага беларус-
кага грамадства ў перыяд з 1990 па 2008 г. [452].

У межах гісторыка-генетычнага падыходу разглядае каштоўнасці М. Ка-
ган, характарызуючы не толькі іх відавую спецыфіку, але і гістарычную 
дынаміку. Ён вылучае наступныя віды каштоўнасцей: прававыя (парадак, 
права, законапаслухмянасць); палітычныя (патрыятызм, грамадзянскасць, 
нацыянальная годнасць і інш.); рэлігійныя (вера, дабрыня); эстэтычныя 
(прыгажосць, гармонія, вытанчанасць); маральныя (дабро, вернасць, гонар, 
любоў, справядлівасць, спачуванне); экзістэнцыяльныя, якія вызначаюць 
каштоўнасць індывідуальнага чалавечага існавання [172, с. 140–152].

Зыходзячы з модусу суб’екта каштоўнасных адносін, Л. Сталовіч 
выбудоўвае наступную градацыю каштоўнасцей: індывідуальныя, калектыўна-
групавыя, агульначалавечыя. Кожная з іх унікальная: «Індывідуальныя 
каштоўнасці і каштоўнасць самой асобы не падпарадкавана каштоўнасцям 
калектыву, хоць каштоўнасць асобы можа раскрывацца і ў служэнні нацыя-
нальным, рэлігійным або сацыяльным каштоўнасцям. Нацыянальныя або 
сацыяльныя каштоўнасці не раствараюцца ў каштоўнасцях агульначалаве-
чых, захоўваючы сваю самабытнасць і значнасць для з’яднання і развіцця 
нацыянальнай або сацыяльнай супольнасці. Агульначалавечыя каштоўнасці 
ўзаемазвязаны з “ніжэйстаячымі” каштоўнасцямі. Самі яны не існуюць 
як платонаўскія эйдасы. Яны праяўляюцца праз каштоўнасці лакальныя» 
[402, с. 95]. Даследчык звяртае ўвагу, што менавіта агульначалавечыя 
каштоўнасці – найвышэйшы крытэрый усіх індывідуальных і калектыўна-
групавых каштоўнасцей, умова існавання чалавечага грамадства ў цэлым і 
тых інтэгратыўных працэсаў, якія ў ім адбываюцца.
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У шматлікіх падыходах да аксіялагічных класіфікацый часта сустрака-
ецца падзел на каштоўнасці і каштоўнасныя арыентацыі. Варта больш па-
драбязна спыніцца на абгрунтаванні гэтай біпалярнай структуры, карэляцыі 
паміж каштоўнасцю і каштоўнаснай арыентацыяй. Даследчыкі вылучаюць 
два аспекты каштоўнасці: каштоўнасць у яе аб’ектыўным існаванні ў сістэме 
культуры і каштоўнасць як каштоўнасную арыентацыю – і, адпаведна, указва-
юць на неабходнасць размяжоўваць паняцці «каштоўнасць» і «каштоўнасная 
арыентацыя» («каштоўнасныя адносіны»). Разглядаюцца тры тыпы адносін 
чалавека (суб’екта) да навакольнага свету (аб’екта): практычныя, пазнаваль-
ныя і каштоўнасныя. У выніку практычных адносін аб’ект трансфармуецца, 
змяняецца яго канфігурацыя ў прасторава-часавым локусе. У выніку пазна-
вальных адносін аб’ект не змяняе сваёй прасторава-часавай анталагічнай 
канфігурацыі, г. зн. яго засваенне ажыццяўляецца ў сімвалічна-знакавай 
форме (гэта тэарэтычныя адносіны). Каштоўнасныя адносіны – працэду-
ра спазнання ісціны, г. зн. фармулёўка ідэальнай копіі аб’екта пасродкам 
ведаў як знакава-сімвалічнай канструкцыі, што фіксуе асноўныя ўласцівасці 
і характарыстыкі аб’екта. Ісціна павінна зафіксаваць веды, якія адпавядаюць 
рэальна існуючаму аб’екту.

Такім чынам, каштоўнасныя адносіны чалавека да навакольнага свету 
спецыфічныя, яны фіксуюць станоўчую або адмоўную значнасць канкрэт-
нага аб’екта для чалавека. Гэта самы складаны і найменш распрацаваны, 
экспліцыраваны тып адносін. Невыпадкова М. Каган піша: «Даводзіцца пры-
знаць, што актыўная распрацоўка гэтай філасофскай праблематыкі не прывяла 
да пераадолення метадалагічнага і тэарэтычнага разброду – пачынаючы з 
вызначэння зместу паняцця “каштоўнасць” і меж каштоўнасных адносін і 
заканчваючы разуменнем месца аксіялогіі ў агульнай структуры філасофскага 
дыскурсу і вызначэннем найбольш прадуктыўнага падыходу да яе пабудовы» 
[172, с. 25].

Каштоўнасныя адносіны непасрэдна звязаны і з пазнавальнымі, і з 
практычнымі. Для таго каб пэўны аб’ект стаў для чалавека носьбітам 
каштоўнасці, яго неабходна спазнаць, г. зн. каштоўнасныя адносіны з’яўляюцца 
«сінтэтычнымі», практыка-тэарэтычнымі.

«Двухпавярховы» падыход да аналізу паняццяў «каштоўнасць» і 
«каштоўнасная арыентацыя» прапануе В. Тугарынаў. Згодна з яго тэоры-
яй асноўнымі актамі жыцця чалавека з’яўляюцца акты пазнання, ацэнкі і 
практыкі – гэта «трыяда другога паверха». А ў якасці яе грунту, «першага 
паверха», выступае іншая трыяда – патрэбнасці, інтарэсы, мэты: «Калі б у 
індывіда не было ніякіх патрэбнасцей і інтарэсаў, ён быў бы пазбаўлены 
стымулаў да здзяйснення ўказаных актаў, у тым ліку і ацэнкі. Самі ж гэтыя 
патрэбнасці і інтарэсы выцякаюць з біялагічных, псіхалагічных і сацыяль-
ных бакоў чалавека як “сплаву” прыроднага і сацыяльнага» [422, с. 264]. 
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Каштоўнасныя адносіны нельга атаясамліваць з маральнымі, даказвае да-
следчык: «Да каштоўнасцей мы адносім не толькі тыя бакі грамадскіх адносін, 
якія маюць маральнае значэнне і функцыі, але і такія, гістарычнае значэнне і 
функцыі якіх выходзяць за межы маральнага. Так, нацыянальная самасвядо-
масць і нацыянальнае самавызначэнне – безумоўныя каштоўнасці, аднак яны 
не зводзяцца да маралі» [422, с. 280].

М. Каган адзначае, што «каштоўнасць… не рэч, не ўласцівасць, а 
адносіны… прычым спецыфічныя адносіны» [172, с. 67]. Спецыфіку 
каштоўнасных адносін даследчык разглядае ў кантэксце ўзаемадзеяння 
суб’екта з аб’ектам. Асаблівасць гэтых адносін заключаецца ў тым, што 
каштоўнасць звязвае аб’ект не з іншым аб’ектам, а з суб’ектам як носьбітам 
сацыяльных і культурных якасцей, якія вызначаюць змест яго духоўнай 
дзейнасці. Дзейнасць чалавека з’яўляецца тым полем, у якім ён выступае як 
суб’ект ці як аб’ект. «Каштоўнасць і ўзнікае ў аб’ектна-суб’ектным дачыненні, 
не будучы таму ні якасцю аб’екта, ні перажываннем іншага аб’екта – ча-
лавека» [172, с. 68]. М. Каган звяртае ўвагу на неабходнасць прынцыпова 
адрозніваць тыя спецыфічныя матывы, якія і называюцца «каштоўнасцямі», 
ад усіх іншых, якія кіруюць паводзінамі чалавека: гэта важна не для абстракт-
най тэарэтычнай класіфікацыі, а «для эфектыўнага выхавання самарэгулю-
ючых паводзін асобы, бо не толькі “норма” ёсць штосьці сутнасна адрознае 
ад “каштоўнасці”, але і “мэта”, і тым больш “сродак”, і нават “ідэал”, якому 
трэба з абстрактнага ўяўлення аб жаданай будучыні стаць тваёй уласнай, 
асабістай, перажываемай арыентацыяй паводзін, каб функцыянаваць як 
каштоўнасць» [172, с. 38].

Для даследавання аксіялогіі журналістыкі надзвычай важна звярнуць 
увагу на варыянт тыпалогіі, у рамках якога разглядаецца кампаратыўнае 
ўзаемадзеянне двух феноменаў: каштоўнасцей і каштоўнасных арыентацый. 
Гэта дазваляе кардынальна пашырыць прадмет даследавання, закрануць тэма-
тыку сацыяльнай псіхалогіі («Ігнараваць псіхалогію пры вывучэнні прыроды 
каштоўнасцей немагчыма», – справядліва сцвярджаюць В. Сяржантаў і В. Гра-
чаны [379, с. 95]), у тым ліку праблему інтэрыярызацыі (ад фр. intériorisation – 
пераход звонку ўнутр і лац. interior – унутраны), фарміраванне ўнутраных 
структур чалавечай псіхікі з дапамогай засваення знешняй сацыяльнай 
дзейнасці. Працэдуру гэту можна апісаць наступным чынам: існуе фрагмент 
культуры, які валодае статусам каштоўнасці; станоўчая ці адмоўная знач-
насць гэтага феномена (каштоўнасці) для суб’екта вызначаецца ў працэсе 
засваення гэтай каштоўнасці, яе пераносу з аб’ектыўнай стужкі культуры, 
сацыяльнай памяці (якой і з’яўляецца ўласна культура) на індывідуальную 
суб’ектыўную стужку культуры, якая пранізвае свядомасць асобы. Толькі 
калі гэта каштоўнасць засвойваецца, яна ператвараецца ў каштоўнасную 
арыентацыю, якая рэгулюе, мэтанакіроўвае чалавека ў рэальным жыцці, у 
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сваіх паводзінах, дзейнасці, камунікацыі ён арыентуецца на каштоўнасці як 
на імператывы, што задаюць структуру, вектар, сродкі, спосабы, механізмы 
яго дзейнасці. Гэты нюанс важна ўсвядоміць, каб перайсці ад анталагічнага 
аналізу культуры як існай сістэмы каштоўнасцей, фіксаваных у сацыяльнай 
памяці чалавецтва (або таго ці іншага канкрэтна-гістарычнага тыпу соцыуму), 
да індывіда, які з’яўляецца суб’ектам (актарам) творчай дзейнасці, у тым ліку 
ў медыясферы.

Журналістыка не толькі фарміруе пэўны каркас эталонаў, ідэалаў, ма-
ральных каштоўнасцей, эстэтычных уяўленняў – яна адначасова можа быць 
і практычнай сілай. Журналістыка здольна кансалідаваць нацыю, сацыяльныя 
групы або, наадварот, уносіць «смуту і разброд». Своеасаблівым «ключом» 
для тлумачэння гэтага феномена і з’яўляецца прынятая індывідам канкрэтная 
сістэма каштоўнасцей, якая выступае ў ролі асноўнага рэгулятара дзейнасці 
медыясферы і непасрэдна журналісцкай творчасці.

Журналістыка як каштоўнасць можа разглядацца і аналізавацца ў 
праксіялагічным кантэксце, таму што ў пэўным сэнсе злучае пазнанне і 
практыку, гэта сінкрэтычны тып адносін. Журналістыка якраз і вызнача-
ецца тым, што мае праксіялагічную накіраванасць. Праксіялогія (ад стар.-
грэч. πράξις – дзейнасць) – вучэнне аб чалавечай дзейнасці, аб рэалізацыі 
грамадскіх каштоўнасцей у жыцці; галіна даследаванняў, якая разглядае 
розныя дзеянні або сукупнасці дзеянняў з пункту гледжання ўстанаўлення 
іх эфектыўнасці. У праксіялагічным аспекце каштоўнасці ўяўляюць сабой 
выражэнне актыўнасці суб’екта. Гэта вынік валявога акта дзейснай асо-
бы, які складаецца ў развіцці ўнутранага (індывідуальнага) і вонкавага 
(грамадскага і прыроднага) быцця ў кірунку пэўнага арыенціра і высокай 
значнасці.

Досыць часта журналістыка не проста інфармуе, а становіцца ідэалагічнай 
зброяй. Можна ўзгадаць славутую формулу-афарызм У. Леніна з артыкула 
«З чаго пачаць?», дзе размова ішла пра стварэнне газеты «Іскра»: «Газета – 
не толькі калектыўны прапагандыст і калектыўны агітатар, але таксама і 
калектыўны арганізатар» [228, с. 11]. Ленін параўноўвае газету з рыштаван-
нем, што ставіцца вакол будынка, які ўзводзіцца: яно вызначае контуры пабу-
довы, палягчае зносіны паміж асобнымі будаўнікамі, дапамагае размяркоўваць 
працу і аглядаць яе агульныя вынікі.

Газета, як засведчыла гісторыя, сапраўды стала «калектыўным 
арганізатарам» – арганізатарам карэнных рэвалюцыйных змен у Расійскай 
імперыі ў пачатку ХХ ст.; змен, якія «ўзрушылі ўвесь свет» і кардынальна 
змянілі (калі не сказаць – парушылі, разбурылі) традыцыйную маральна-
каштоўнасную сістэму каардынат усяго грамадства. Як не ўзгадаць у сувязі 
з гэтым паэтычныя радкі У. Маякоўскага: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли 
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перо». Невыпадкова гэтай тэме прысвечана шмат метафар, уся гісторыя су-
светнай журналістыкі пацвярджае: слова – зброя магутная. Так, у час Вялікай 
французскай рэвалюцыі 12 верасня 1789 г. Ж.-П. Марат выпусціў першы 
нумар газеты «Парыжскі публіцыст» («Publiciste parisien») пад дэвізам 
«Прысвяціць жыццё ісціне», потым выданне перайменаваў у «Сябар народа» 
(«L’Ami du peuple»). З першых нумароў газета змагалася супраць «ворагаў 
свабоды», выкрывала іх злачынствы. У лік гэтых ворагаў Ж.-П. Марат пасту-
пова ўключаў не толькі караля і яго асяроддзе, але і многіх буйных дзеячаў 
рэвалюцыі. Выданне стала надзвычай папулярным, мела аглушальны поспех, 
і велізарная колькасць газет-падробак толькі падкрэслівала яго значнасць, 
ды і самога Ж.-П. Марата называлі «сябрам народа». Газету неаднаразова 
спрабавалі закрыць, а Марата прыцягнуць да суда. Каб пазбегнуць арышту, 
пэўны час ён выдаваў газету падпольна: «У самых суровых абставінах, без 
абсталявання, без паплечнікаў, хаваючыся ад пераследу, Марат не спыняў 
публіцыстычнай дзейнасці» [431, с. 84]. Калі не было магчымасці выпусціць 
чарговы нумар газеты, ён складаў лістоўкі за подпісам «Сябар народа» і 
расклейваў іх на сценах парыжскіх будынкаў. Яскравы ўзор «персанальнага 
журналізму»: Ж.-П. Марат быў не толькі выдаўцом, але адначасова аўтарам, 
рэдактарам і нават разносчыкам свайго выдання. Газета «Сябар народа» 
выдавалася да трагічнай смерці публіцыста 13 ліпеня 1793 г. ад рук Шар-
лоты Кардэ («Сябрамі народа» ў канцы XIX і пачатку XX ст. называлі сябе 
расійскія народнікі і эсэры).

Надзвычай красамоўны прыклад слова-зброі дэманстравала штодзён-
ная нямецкая «Рэйнская газета» («Rheinische Zeitung»), якая выдавалася ў 
Кёльне з 1 студзеня 1842 г. па 31 сакавіка 1843 г. Журналістам, а потым і 
рэдактарам газеты працаваў К. Маркс, з выданнем супрацоўнічаў Ф. Энгельс. 
Газета паступова набывала ўсё больш акрэслены рэвалюцыйна-дэмакратыч-
ны кірунак, што выклікала рэпрэсіі з боку ўлад і паспрыяла яе закрыццю. 
Праз некалькі гадоў К. Маркс сумесна з Ф. Энгельсам арганізаваў выпуск 
вялікай штодзённай «Новай Рэйнскай газеты» («Neue Rheinische Zeitung»), яна 
выходзіла ў Кёльне з 1 чэрвеня 1848 г. па 19 мая 1849 г. Выданне пад рэдактар-
ствам К. Маркса падвяргалася пастаянным пераследам, ганенням, цэнзурным 
рэпрэсіям і таксама вымушана было спыніць сваё існаванне. Сімвалічна, што 
апошні нумар быў надрукаваны чырвонай фарбай. Маючы вопыт уласнай 
журналісцкай і рэдактарскай дзейнасці, К. Маркс напісаў шэраг грунтоўных 
артыкулаў, прысвечаных праблемам журналістыкі, у прыватнасці свабодзе 
слова: «Нататкі аб найноўшай прускай цэнзурнай інструкцыі» [250], «Дэба-
ты шостага рэйнскага ландтага (арт. першы). Дэбаты аб свабодзе друку і аб 
апублікаванні пратаколаў саслоўнага сходу» [249]. Гэтыя працы не губля-
юць актуальнасці, захоўваюць цікавасць для медыясферы і праз больш чым 
паўтара стагоддзя пасля апублікавання.
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Прыклады слова-зброі добра вядомы ў беларускай журналістыцы. Вос-
трай сацыяльнай прапагандысцка-агітацыйнай накіраванасцю вызнача-
лася першая нелегальная газета на беларускай мове «Мужыцкая праўда» 
(«Muzyckaja prauda», друкавалася лацінкай), якую выдаваў у 1862–1863 гг. 
Кастусь Каліноўскі і яго паплечнікі. У газеце разглядаліся пытанні зямлі 
і волі, палітычнай і сацыяльна-эканамічнай няроўнасці, нацыянальнай 
самастойнасці; праводзілася ідэя ўсеагульнай узброенай барацьбы за леп-
шае жыццё; адстойвалася права беларускага народа самастойна вырашаць 
свой лёс, атрымліваць адукацыю, выдаваць падручнікі на роднай мове. Ма-
гутным голасам нацыянальна-вызваленчага руху сталі першыя легальныя 
штотыднёвыя газеты на беларускай мове «Наша доля» (1906) і «Наша ніва» 
(1906–1915). 9 жніўня 1917 г. пачала выходзіць легендарная газета «Звез-
да». Яна закрывалася Часовым урадам і аднаўлялася пад іншымі назвамі 
(«Молот», «Буревестник»), пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі вярнула назву 
«Звезда». Газета спачатку друкавалася на рускай мове, з 1925 г. – на рускай 
і беларускай, а з 9 жніўня 1927 г. цалкам перайшла на беларускую мову. Вы-
данне не перапыняла выхаду і ў гады Вялікай Айчыннай вайны (падрабязны 
аналіз гэтай з’явы прыводзіцца ў раздзеле 2.2.).

Каштоўнасць у сістэме культуры нібыта «расплаўлена» ў літаратурных 
творах і творах выяўленчага мастацтва, у тэатральных, тэле- і кінапастаноўках 
і г. д. Усё гэта знаходзіць адлюстраванне ў журналістыцы. Каштоўнасныя 
арыентацыі задаюць для журналіста адпаведны «пункт гледжання». Уво-
гуле ўсе праблемы, звязаныя з творчасцю, журналіст бачыць, успрымае і 
ўсведамляе праз прызму прыярытэтных для яго каштоўнасцей. Працэс збору, 
апрацоўкі, творчай інтэрпрэтацыі інфармацыі таксама адбываецца зыходзячы 
з пэўнай каштоўнасці, арыентуючыся на яе – і гэта каштоўнасць выступае ў 
форме каштоўнаснай арыентацыі журналіста.

Такім чынам, прырода сама па сабе, па-за жыццядзейнасцю чалаве-
ка не валодае ніякімі каштоўнасцямі. Менавіта ў соцыуме фарміруецца 
каштоўнасна-нарматыўная сістэма. Вымярэнне і ацэнка тых ці іншых 
каштоўнасцей змяняюцца ў працэсе гістарычнага развіцця. Каштоўнасці, якія 
засвойваюцца чалавекам, выступаюць у якасці суб’ектыўных каштоўнасных 
арыентацый, што вызначаюць мэтанакіраванасць жыццядзейнасці. З гэта-
га вынікае наступнае: каштоўнасць – паняцце ў пэўным сэнсе абстрактнае, 
а каштоўнасная арыентацыя – паняцце персаналагічнае, паколькі чалавек 
засвойвае, асімілюе каштоўнасці менавіта ў форме каштоўнасных арыен-
тацый. Як толькі каштоўнасць становіцца асобаснай, яна набывае характар 
індывідуальна-асобаснай арыентацыі.

Прадстаўлены аналіз літаратуры па аксіялагічнай праблематыцы не 
прэтэндуе на вычарпальнасць (абмежаванасць аб’ёму манаграфіі не дазва-
ляе спыніцца на гэтым больш падрабязна), тым не менш дае магчымасць 
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зрабіць выснову, што спектр даследаванняў сканцэнтраваны ў пераважнай 
большасці на спробе эксплікацыі базавых паняццяў гэтай сферы навуковых 
ведаў. Найважнейшае значэнне сярод іх мае паняцце «каштоўнасць», пры-
чым у інтэрпрэтацыі і тлумачэнні яго сутнасці да гэтага часу захоўваецца 
плюралізм. Існуе досыць шырокая палітра меркаванняў, аднак кансэнсусу, 
адзінства поглядаў наконт прыроды і паходжання гэтага фундаментальна-
га для аксіялогіі паняцця не назіраецца. І ўсё ж, згодна з трапнай заўвагай 
Л. Сталовіча, плюралізм у аксіялогіі не варта ўспрымаць як «сумбурнае роз-
нагалоссе», паколькі розныя падыходы і пазіцыі адносна тэорыі каштоўнасці 
вядуць паміж сабой «плённы дыялог» [402, c. 88–89].

У якасці «рабочай» дэфініцыі, на наш погляд, можна прапанаваць наступ-
нае вызначэнне: каштоўнасці з’яўляюцца базавымі і базіснымі элементамі 
сацыяльна-культурнай сферы, якія выступаюць індыкатарамі значнасці ўсіх 
аб’ектаў, з’яў і працэсаў.

У многіх даследчых працах акрамя паняцця каштоўнасць сустра-
каюцца таксама іншыя тэрміны (аксіёлаг, аксіясфера, аксіяметрыя), 
закліканыя дапоўніць структурна-функцыянальныя характарыстыкі кан-
цэпту каштоўнасць. Аднак нярэдка гэта робіцца па-за дакладна вызначанай 
сістэмай, ажыццяўляецца рознымі аўтарамі індывідуальна-адмыслова, таму 
гаварыць аб эфекце цэласнасці досыць праблематычна і заўчасна.

Абагульняючы тэарэтыка-метадалагічныя вышукі ў сферы каштоўнаснай 
праблематыкі, можна рэзюмаваць: аксіялогія як перспектыўная сістэма 
ведаў тэарэтычна недастаткова абгрунтавана ў навуковай літаратуры з пун-
кту гледжання яе канцэптуальнага адзінства і катэгарыяльнага ўвасаблення. 
Гэта пэўная стратэгічная мэта, якая накіроўвае і арыентуе навукоўцаў на 
далейшы разгляд актуальнай тэматыкі. Для журналістыкі як сацыяльнага 
інстытута і публіцыстычнай творчасці аксіялогію можна разглядаць у якасці 
своеасаблівага компаса – індыкатара напрамку руху.

1.2. аКСІЯЛОгІЯ ЖУРНаЛІСТЫКІ:  
КашТОўНаСНЫ ПаДЫхОД Да МЕДЫЯСфЕРЫ

Нягледзячы на сур’ёзную даследчую цікавасць да аксіялагічнай 
праблематыкі тэарэтыкаў i практыкаў усiх галiн гуманiтарных ведаў, пытанне 
аб каштоўнасных асновах журналістыкі застаецца малавывучаным.

Першай сістэматызаванай спробай тэарэтычнага абгрунтавання каштоў-
наснага напрамку ў аналізе журналістыкі стала калектыўная манаграфія 
«Аксіялогія журналістыкі: вопыт станаўлення новай дысцыпліны» (2009) пад 
агульнай рэдакцыяй прафесара Інстытута «Вышэйшая школа журналістыкі 
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і масавых камунікацый» Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
В. Сідарава [382]. Гэта зборнік напісаных у розны час і аб’яднаных 
агульнай задумай работ, у якіх выкладзены найбольш важныя пытанні 
каштоўнасных пераваг і прачытанняў журналістыкі. Асобныя аспекты гэ-
тай праблематыкі закраналіся ў працах расійскіх навукоўцаў У. Алешкі, 
Т. Арцішэўскай, Д. Аўраамава, Я. Ахмадуліна, У. Бакштаноўскага, Р. Бу-
харцава, В. Варашылава, А. Вартанавай, У. Гарохава, А. Грабельнікава, 
С. Гурэвіча, А. Дзмітроўскага, І. Дзялашынскага, І. Ерафеевай, Я. Засур-
скага, С. Карканосенкі, А. Карочанскага, М. Кіма, Г. Лазуцінай, Л. Лісіцкай, 
М. Лукіной, С. Муратава, К. Нігматулінай, Я. Пісьменнай, Я. Прохарава, 
А. Прыткова, С. Распопавай, Л. Свiцiч, В. Сідарава, В. Смірновай, У. Тулупава, 
В. Учонавай, І. Фамічовай, В. Цеплюка, А. Цяртычнага, М. Шкондзіна і інш. 
[274; 275; 19; 20; 5; 6; 21; 26; 27; 51; 52; 79; 62; 63; 100–104; 109; 110; 117; 118; 
140; 150; 151; 196–199; 182; 217–221; 231; 241; 260; 261; 324; 325; 341–344; 
346; 352; 376; 377; 380–383; 390; 391; 424; 425; 431–433; 439; 411–415; 467; 
144–146; 169; 279].

Праблема каштоўнаснага вымярэння журналістыкі параўнальна новая, 
гэта адзначаюць многія навукоўцы: раней на абмеркаванне выносіліся перш 
за ўсё пытанні грамадскага прызначэння журналістыкі, сацыяльнай адказнасці 
прэсы. У сувязі з сацыяльна-палітычнымі ўзрушэннямі і трансфармацыямі 
канца ХХ ст., імклівым развіццём інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій, 
кардынальнымі зменамі ў інфармацыйнай актыўнасці грамадства ў ХХІ ст. 
актуалізуюцца аксіялагічныя пытанні: сапраўдныя і ўяўныя каштоўнасці 
журналістыкі, роля СМІ ў сучасным грамадстве, маральныя ідэалы творцы, 
парадоксы адлюстравання вечных катэгорый дабра і зла ў журналістыцы, 
«маральная блытаніна» ў электронных медыя [382, c. 8], беспрэцэдэнтнае 
спаўзанне да элементарнай безгустоўшчыны некаторых традыцыйна салідных 
выданняў і інш.

Асобныя аспекты каштоўнасных параметраў творчасці закраналі ў 
сваіх працах пачынальнікі нацыянальнай навуковай школы беларускай 
журналістыкі Р. Булацкі, М. Цікоцкі, Е. Бондарава, Н. Сніцарава, Б. Стральцоў, 
іх вучні Т. Арлова, А. Баранава, Т. Дасаева, В. Іўчанкаў, І. Сачанка, А. Слука, 
Г. Тычко, Н. Фральцова, іх прадаўжальнікі Л. Белякова, В. Вараб’ёў, А. Гра-
дзюшка, П. Дарашчонак, Д. Драздоў, Н. Доўнар, С. Дубовік, Л. Саянкова 
і іншыя навукоўцы, якія працуюць над асэнсаваннем спецыфікі сучаснай 
нацыянальнай медыйнай прасторы [48; 49; 453; 44; 167; 403–405; 276; 277; 
28; 114; 168; 374; 386–389; 427; 444; 445; 34; 35; 60; 61; 105; 113; 127; 119; 
120; 129–131; 369; 419; 434; 266]. Аднак, займаючыся даследаваннем розных 
бакоў дзейнасцi сродкаў масавай iнфармацыi, навукоўцы недастатковую ўвагу 
надавалi аксіялагічнаму ракурсу разгляду журналістыкі, спецыфіцы адлюстра-
вання ў СМІ каштоўнасных прыярытэтаў грамадства.
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Пытанне аксіялогіі журналістыкі аўтарам дадзенага даследаван-
ня ўпершыню было закранута ў кандыдацкай дысертацыі «Духоўнае 
станаўленне асобы і сродкі масавай інфармацыі: канструктыўныя і 
дэструктыўныя тэндэнцыі сучаснай беларускай публіцыстыкі» (1998) [291], 
калі размова ішла пра духоўнасць як маральна-этычную праблему, а такса-
ма культурна-гістарычную трансфармацыю гэтага паняцця. У манаграфіі 
«Маральна-этычныя прыярытэты беларускага друку» (2001) у раздзеле 
«У пошуках каштоўнасных арыенціраў» адзначалася, што канец другога 
тысячагоддзя стаў для Беларусі часам выпрабаванняў на трываласць тра-
дыцыйных каштоўнасцей, перыядам радыкальных эксперыментаў, напружа-
ных духоўна-маральных пошукаў «моманту ісціны»; сацыяльна-палітычная 
і эканамічная сітуацыя характарызавалася спадам вытворчасці, збядненнем 
насельніцтва, расслаеннем грамадства на бедных і багатых, стратай жыццё-
вых арыенціраў людзей, разбурэннем маральных устояў дзяржавы. Усё гэта 
суправаджалася абвастрэннем экзістэнцыяльных пачуццяў: страху, адчаю, 
няўпэўненасці, надзеі, нянавісці [298, с. 11]. Тэрмін «экзістэнцыя» (існаванне) 
звычайна выкарыстоўваецца для абазначэння духоўнага стану чалавека ў 
так званых «пагранічных сітуацыях» – гэта традыцыя ідзе ад нямецкага 
філосафа К. Ясперса, які лічыў, што быццё раскрываецца перад чалавекам 
ва ўсёй сапраўднасці ў хвіліны «экзістэнцыяльнага азарэння», у крытычных 
(«пагранічных») сітуацыях, якія патрабуюць напружання ўсіх сіл, – перад 
пагрозай фізічнай, маральнай ці інтэлектуальнай пагібелі: «Чалавек заўсёды 
больш за тое, што ён ведае пра сябе… і ад яго актыўнасці залежыць шлях 
да незнаёмай мэты» [487, с. 378]. Крызісныя часы заўсёды скіроўвалі ўвагу 
грамадства на «вечныя тэмы» чалавечага існавання. Сучасная публіцыстыка, 
якая ставіць мэтай аб’ектыўна адлюстроўваць рэчаіснасць, даследуе ў тым 
ліку экзістэнцыяльную праблематыку: вызначэнне каштоўнасных арыента-
цый, пытанні маральнага выбару, пошукаў сэнсу жыцця і г. д.

У вучэбна-метадычным дапаможніку «Прафесійная этыка журналіста» 
(2003) змешчана распрацаваная аўтарам праграма аднайменнай вучэбнай 
дысцыпліны, адзін з тэматычных раздзелаў якой – «Аксіялагічная прастора 
журналістыкі». Для правядзення практыкумаў па ўказанай тэме прапанавана 
два варыянты заняткаў: семінар «Фарміраванне маральнай дамінанты твор-
чай дзейнасці» і сцэнарый калоквіума «Дыскусійныя праблемы прафесійнай 
этыкі журналіста» [305, с. 6, 8, 17–20]. У выданні «Медыяэтыка: сацыяль-
ныя каштоўнасці, маральныя імператывы, прафесійныя нормы сучаснай 
журналістыкі (тэорыя і практыка – методыка – творчы досвед)» (2015) увага 
скіроўваецца непасрэдна на аксіялагічны аспект дзейнасці СМІ [299].

Абгрунтаванне парадыгмальнага падыходу да аксіялогіі журналістыкі 
ўтрымліваецца ў раздзеле «Аксіялагічны статус журналістыкі» калектыўнай 
манаграфіі «Сучасная журналістыка: метадалогія, творчасць, перспекты-
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вы» (2008). У прыватнасці, у ім падкрэслена, што журналістыка «ўяўляе 
сабой спецыфічны сацыякультурны феномен; будучы іманентна ўключанай 
у сістэму грамадскіх каштоўнасцей, яна разам з тым выступае як сур’ёзны 
інструмент уплыву на фарміраванне і развіццё ўсёй сукупнасці грамадскіх 
каштоўнасцей і маральна-этычных арыентацый дзяржавы» [285, с. 141].

З другой паловы 1980-х гг., пасля так званага «часу застою» з яго 
лакіровачна-ўпрыгожаным адлюстраваннем рэчаіснасці, прэса выйшла 
на новы ўзровень асвятлення надзённых праблем рэчаіснасці. Глыбокае 
публіцыстычнае асэнсаванне атрымалі разнастайныя пласты сацыяльна-
эканамічнага, палітычнага, духоўнага жыцця грамадства. Аднак ужо з пачат-
ку 1990-х гг. на фоне прагрэсіўных тэндэнцый павышэння аператыўнасці і 
пашырэння інфармацыйнасці набіраюць моц крайнасці і перахлёсты: ледзь 
не ў кожным газетным нумары – звяржэнні былых куміраў, смакаванне ўсяго 
раней забароненага. Гэта стала своеасаблівым наркотыкам для журналіста, 
які імкнуўся ў выкрываннях (дзеля праўды або ўласнага імя) ісці далей і да-
лей, раздуваючы другараднае і быццам бы не заўважаючы істотнага (але не 
сенсацыйнага) [285, c. 115–116].

Канец 1980-х – пачатак 1990-х гг. некаторыя даследчыкі журналістыкі 
(В. Бакштаноўскі, А. Сіманаў) называюць «перыядам рэшткавых рамантыч-
ных настрояў у адносінах ролі і прызначэння сродкаў масавай інфармацыі» 
[26, с. 8], перыядам іх самападману адносна функцый і ўзроўню сваёй этыкі. 
Меркаванне досыць катэгарычнае, але не беспадстаўнае. Сітуацыя ў прэ-
се другой паловы 1990-х гг. імі дыягназуецца ўжо як «настрой маральнага 
катастрафізму» [26, с. 9]. Магчыма, гэта псіхалагічны эфект успрымання: 
негатыў адразу прыцягвае да сябе ўвагу, часам зусім засланяе пазітыў. «Ма-
ральны катастрафізм»? На наш погляд, гэта быў час татальнай маральнай 
дэпрэсіі, духоўнай нявызначанасці і няпэўнасці. Праз амаль два дзесяцігоддзі 
можна зрабіць наступную выснову: другая палова 1990-х гг. – не толькі пе-
рыяд праяўлення дэструктыўных тэндэнцый у маральным жыцці грамадства 
і, адпаведна, у дзейнасці масмедыя, але адначасова і спробы назапашвання 
контртэндэнцый, з якімі звязваюцца надзеі на станоўчую перспектыўную 
дынаміку (шматлікія дыскусіі ў СМІ па актуальных пытаннях грамадскага 
жыцця, сацыяльнай і маральнай адказнасці прэсы).

Вызваліўшыся ад партыйна-дзяржаўнага кантролю і цэнзуры, журна-
лістыка трапіла ва ўмовы жорсткай фінансава-эканамічнай залежнасці, 
што прывяло да ўзнікнення новых негатыўных з’яў і не менш складаных 
аксіялагічных праблем. У пагоні за ростам тыражоў газет і часопісаў, за 
рэйтынгамі тэле- і радыёпраграм некаторыя супрацоўнікі СМІ пачалі адсту-
паць не толькі ад прафесійнай этыкі, але і ад элементарных норм агульнача-
лавечай маралі. У гэтых умовах свабода слова асобнымі медыяспецыялістамі 
трактуецца як свабода ад адказнасці. Менавіта так: свабода ад адказнасці за 
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дакладнасць інфармацыі, падмену спрадвечных каштоўнасцей сітуацыйна 
зручнымі, наўмыснае пляткарства і ангажаваную хлусню, бессаромнае паля-
ванне за «смажанай» сенсацыяй, зневажальную «вайну кампраматаў», тыра-
жуемыя тэндэнцыйныя «штампы ўстаноўкі», бессэнсоўныя інфармацыйныя 
эксперыменты, грубае ўмяшальніцтва ў прыватнае жыццё грамадзян і г. д. Усё 
больш акрэслена прасочваецца тэндэнцыя адыходу публіцыстычнай думкі 
ад сур’ёзнага аналізу сучаснага стану грамадства, ад сутнаснага спасціжэння 
прычын, што вядуць да негатыўных вынікаў, ад эканамічнага банкруцтва 
краіны да духоўнай дэградацыі асобы.

Мяжа паміж правам на свабоднае выражэнне думак і навязваннем гра-
мадству суб’ектыўных меркаванняў калі не знікае наогул, дык становіцца 
амаль няўлоўнай. А гэта надзвычай небяспечна: выконваючы інфармацыйную 
функцыю, журналістыка з’яўляецца таксама і каналам выражэння грамадскай 
думкі, і сродкам яе фарміравання [299, c. 4].

Без дасканала адладжанай сістэмы аксіялагічнага самакантролю 
журналіста і ўсёй журналісцкай садружнасці як на асобасным узроўні, так і 
ў межах агульнапрафесійнай парадыгмы журналістыка перастае існаваць як 
прафесія, маральная па сваёй сутнаснай прыродзе, і ператвараецца ў звычай-
ны гандаль інфармацыяй, спекуляцыю фактамі.

Журналістыка ХХІ ст. розная і разнастайная. Яна не абмяжоўваецца звы-
чайным дуалістычным падзелам на «якасную», якая імкнецца да аператыўнага 
і дакладнага асвятлення падзей, і «жоўта-бульварную», якая робіць стаўку 
на інфармацыйнае шалупінне і смецце, забаўляльныя жанры і формы, по-
шук і стварэнне таннай сенсацыі. Паміж гэтымі плынямі – безліч «тыпажоў» 
журналістыкі і самых розных «адценняў» сродкаў масавай інфармацыі.

Адметна, што ў медыясферы намецілася тэндэнцыя збліжэння якаснай 
і забаўляльнай, грамадска-палітычнай і бульварнай прэсы. Гэты феномен 
атрымаў назву «квалоід». Даследчык С. Страшноў тлумачыць: «Тэрмін, вядома, 
мудрагелісты: караніцца ён у лацінскай quails (які, якой якасці), а суфіксальную 
частку ўзяў у таблоіда. І зразумела, што аксюмараннымі, якія складаюцца з су-
працьлеглага, нават несумяшчальнага, з’яўляюцца і самі квалоідныя СМІ» [406, 
с. 64]. Інакш кажучы, квалоід – гэта якасны таблоід: ён спалучае ў сабе форму 
забаўляльнай прэсы са зместам якаснай. У шэрагу прыкладаў С. Страшноў на-
зывае расійскія газеты «Известия» і «Московский комсомолец» (салідны фармат 
А2 не перашкаджае выкарыстоўваць разам з аналітыкай сенсацыйныя і нават 
падманныя загалоўкі або анонсы), рэспектабельныя выданні Вялікабрытаніі 
«Таймс» («The Times»), «Індэпэндэнт» («The Independent»), «Абсервер» («The 
Observer»), якія запазычваюць свой новы фармат А3 у таблоідаў [406, с. 64]. На 
паступовае зліццё якасных і забаўляльных газет таксама ўказвае А. Вартанава: 
«У краінах Паўночнай Еўропы таблаідызацыя ідзе “знізу”: масавыя таблоіды, 
маючы максімальныя тыражы і характэрны стыль афармлення, імкнуцца да 
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павышэння якасці зместу. Так узнікае квалоід – асобны тып масавай вячэрняй 
газеты, які спалучае стыль таблоідаў з асвятленнем шырокай панарамы сусвет-
ных падзей, аналіз сур’ёзных пытанняў знешняй і ўнутранай палітыкі з простай 
і даходлівай мовай выкладу» [62, с. 144].

Найбольш характэрныя тыпалагічныя рысы квалоідаў вызначыў 
А. Прыткоў: «бульварная» форма – вялікая колькасць ілюстрацый, выка-
рыстанне нестандартнай вёрсткі, простая мова выкладу; якасны змест – 
публікацыя матэрыялаў аб розных сферах жыцця з акцэнтам на сацыяльную 
тэматыку, аднак пры гэтым назіраецца недахоп аналітычнасці ў параўнанні 
з якаснай прэсай; універсалізацыя зместу – квалоіды больш блізкія да 
грамадска-палітычнай прэсы, там інфармацыя з усіх сфер жыцця, такія 
выданні імкнуцца прыцягнуць кожнага патэнцыйнага чытача, і ў выніку 
квалоід можа стаць «газетай пра ўсё і ні пра што» [346, с. 209].

Сродкі масавай інфармацыі (і якасныя, і квалоідныя) не толькі забяспеч-
ваюць грамадства актуальнымі звесткамі, але ўважліва і карпатліва дасле-
дуюць аксіялагічную праблематыку, аналізуюць «болевыя кропкі», «злобу 
дня» эпохі і спрабуюць акрэсліць рысу «моманту ісціны». Інтэграцыя са-
цыяльна-маральных прадпісанняў соцыуму праз распрацоўку надзённай 
праблематыкі ў журналістыцы спрыяе пошуку і фарміраванню грамадскіх 
ідэалаў. Аднак на мяжы ХХ і ХХІ стст. разам з адмаўленнем ад яшчэ нядаўна 
актуальных «ідэалагізаваных» каштоўнасцей выявілася, што і агульначала-
вечыя каштоўнасці па-рознаму разумеюцца і тлумачацца рознымі групамі 
грамадства і сродкамі масавай інфармацыі.

Гэта праблема характэрна для ўсёй постсавецкай прасторы, невы-
падкова многія даследчыкі спрабуюць не толькі абгрунтаваць і патлума-
чыць узніклую сітуацыю, але і абазначыць магчымыя шляхі выйсця з яе. 
«Утварыўся каштоўнасны вакуум, які стаў хутка запаўняцца супярэчлівымі 
і часта цьмянымі ўяўленнямі аб каштоўнасцях... Спачатку дагматычная вы-
значанасць каштоўнасных арыентацый з вышэйшых інстанцый змянілася 
для многіх журналістаў незалежнасцю і разам з тым нявызначанасцю 
каштоўнасных уяўленняў. Падобная размытасць каштоўнасных арыенціраў 
апраўдана на першых этапах барацьбы супраць старога і рэакцыйнага, бо па-
трэбны час і пэўныя намаганні, каб разабрацца ў сутнасці новага грамадства 
і таго палітычнага і эканамічнага ладу, да якога варта імкнуцца», – лічыць 
В. Канавалава [195, с. 52–53].

Аналагічную думку праводзіць і даследчык В. Полазаў: у перыяд рэзкіх 
змяненняў грамадскага ладу прэсе важна зразумець, у якой ступені гэтыя 
змены «з’яўляюцца стваральным працэсам або, наадварот, разбуральным, 
звязаным з адмаўленнем пэўных культурных дасягненняў... Змены ў часе 
адбіліся на зменах і ў акцэнтах, што расстаўляюць адны і тыя ж выданні» 
[334, с. 14–15]. Цалкам можна пагадзіцца з высновай, што менавіта дзякуючы 
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прэсе аўдыторыя прывыкае ўспрымаць каштоўнасці, якія ў адпаведнай форме 
сама ж прэса і падносіць.

Выклікае трывогу і занепакоенасць той факт, што ў перыяд жорсткага 
супрацьборства каштоўнасных альтэрнатыў грамадскай свядомасці асобныя 
журналісты нібыта ўзялі на ўзбраенне заклік Ф. Ніцшэ да пераацэнкі абсалют-
на ўсіх каштоўнасцей. I як вынік – у некаторых выданнях выразна прасочва-
ецца надзвычай небяспечная тэндэнцыя адмаўлення ад спрадвечных агульна-
чалавечых маральных каштоўнасцей і замены іх каштоўнасцямі фальшывымі, 
уяўнымі. Гэта праявілася, у прыватнасці, у тым, што аўдыторыі прапануюцца 
(а часам і навязваюцца) ідэалы спажывецкай маралі [285, c. 117].

Завышаная ўвага надаецца ў СМІ разнастайнаму негатыву – феноменам, 
якія можна было б абазначыць як «антыкаштоўнасці». Аднак выдзяленне 
і ўжыванне канцэпту «антыкаштоўнасць» многія даследчыкі называюць 
дыскусійным і нават вострым пытаннем самой аксіялагічнай парадыгмы, 
таму што «каштоўнасць» (па вызначэнні) не можа быць адмоўнай, інакш 
трэба было б абраць больш «гнуткі» тэрмін. У гэтай сітуацыі больш карэктна 
гаварыць аб працэсах адчужэння ад каштоўнасці, аб канфліктных ці нават 
крызісных аксіялагічных сітуацыях. А. Дробышава слушна адзначае, што 
«мысленне ў дыскурсе “анты-”... першапачаткова задае “адмоўную” ацэнач-
ную дамінанту, што звужае доследны гарызонт... Адмаўленне каштоўнасці – 
гэта адзін з аспектаў яе існавання, пэўны этап, непазбежны падчас 
архітэктанічнага самаразвіцця культуры, які не адмаўляе каштоўнасць як 
такую, але толькі пазначае яе становішча ў пэўным хранатопе гісторыі» [125].

У той жа час В. Сідараў лічыць, што каштоўнасць – гэта спецыфічна са-
цыяльнае вызначэнне аб’екта навакольнага свету, якое выяўляе яго станоўчае 
ці адмоўнае значэнне для чалавека і грамадства (даброты, дабро, зло, прыго-
жае і пачварнае), закладзенае ў з’явах грамадскага жыцця і прыроды. У сувязі 
з гэтым даследчык падсумоўвае: «Як бачым, вызначаючы каштоўнасць, мы 
ўсё роўна не можам адлучыцца ад “негатыву”» [381, с. 56].

На наш погляд, «рацыянальнае зерне» ёсць і ў адной, і ў другой 
аргументацыі. Аднак больш слушным уяўляецца меркаванне аб «негатыве» 
як адчужэнні ад каштоўнасцей у крызісных аксіялагічных сітуацыях.

Аналіз прэсы сведчыць, што нярэдка аўдыторыі навязваецца стэрэаты-
пізацыя каштоўнасцей. Чалавек усё часцей становіцца прадметам функцы-
янальнага выкарыстання: яго каштоўнасць вымяраецца ў немалой ступені 
памерам паслуг, якія ён можа прапанаваць, і той практычнай карысцю, якую 
ён можа прынесці. Як вынік, станоўча (і нават пажадана) успрымаецца 
«аўтаматызм» у паводзінах, дзеянні па шаблоне: маўляў, жыццё варта буда-
ваць па ўзоры топ-мадэлі, моднага спевака, вядомага спартсмена, шоўмена 
ці прадпрымальніка-бізнесмена, які «ўмее рабіць грошы». Не паддацца та-
тальнай уладзе ідэалаў – ідалаў – стэрэатыпаў далёка не кожнаму пад сілу.
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Спаконвечныя пытанні пошукаў сэнсу жыцця некаторымі СМІ не 
заўважаюцца, нібыта застаюцца «за кадрам» ці зводзяцца да ўзроўню 
ўдачлівасці, паспяховасці, пошуку «вострых адчуванняў». Імкненне прад-
метна забяспечыць дабрабыт у штодзённым жыцці стала пераважаць над 
жаданнем прытрымлівацца ідэалаў, якія вызначаюць накіраванасць развіцця 
чалавека. Такія ідэалы сталі ўспрымацца як штосьці надуманае, што не мае 
дачынення да дабрабыту канкрэтных людзей. Арыентацыя прэсы на багацце 
і разлік зусім не выпадковая. Надзвычайную папулярнасць набылі сентэнцыі 
кшталту: «Калі ты такі разумны, дык чаму такі бедны?», «Грошы не пахнуць». 
Гэтыя «найноўшыя ісціны» цесна звязаны з агульнай працэдурай ацэнкі 
ўчынкаў і з’яў у сучасным грамадстве і ў сродках масавай інфармацыі. Грошы 
разглядаюцца як вынік дзелавой актыўнасці чалавека, яго прадпрымальнасці, 
паспяховасці – усё роўна, за кошт чаго і каго, без уліку маральнасці сродкаў 
дасягнення гэтай мэты. Газета «Звязда» з трывогай адзначае, што на мяжы XX 
і XXI стст. «прэса і тэлебачанне зрабілі духоўны бруд духоўнай ежай» (Звязда. 
2002. 21 чэрвеня). Занадта катэгарычна і безапеляцыйна? Магчыма. Аднак 
пры страце маральных крытэрыяў, шырокім распаўсюджванні бездухоўнасці 
адказнасць журналістаў за тое, з чым яны выходзяць да чытачоў, велізарная. 
Нельга не пагадзіцца з Т. Арцішэўскай: «У сучасным інфармацыйным гра-
мадстве, дзе якасць і “зарад” інфармацыі маюць прынцыповае значэнне, пе-
ракос у бок “спрошчанай геданістычнай” журналістыкі парушае сістэмныя 
суадносіны розных відаў яе прадуктаў дзейнасці. Маніпулятыўна-ўпраўленчая 
функцыя mass-media, якая ўплывае на нашы культурныя і сацыяльна-
псіхалагічныя каштоўнасці, змяняе нашы ўстаноўкі і мадэлі ўспрымання 
рэчаіснасці, павінна мець процівагу» [19, с. 115].

Рыначныя прынцыпы імкліва ўрываюцца і ў мараль. У пагоні за рэйтын-
гам журналістыка патакае самым нізкім чалавечым страсцям. Здаецца, ужо 
нікога не здзіўляе цынізм рэкламы бытавой тэхнікі, калі рэкламадаўцы на 
свой манер перайначылі словы паэта: «Мой друг, комфорту посвяти души 
прекрасные порывы!» (у арыгінале: «Мой друг, Отчизне посвятим души 
прекрасные порывы!»). Менавіта праз прызму меркаванняў выгады нярэдка 
ўспрымаюцца многія маральныя калізіі і праблемы рэчаіснасці. У наяўнасці 
ўжо не столькі прагматызм, колькі ваяўнічы амаралізм [299, c. 10].

Расійскі палітолаг і публіцыст С. Кара-Мурза прааналізаваў механізмы і 
тэхналогіі ўплыву СМІ на маніпулятыўныя працэсы: мову, эмоцыі, змены кан-
тэксту, таталітарызм крыніцы паведамленняў, таталітарызм рашэнняў, злучэн-
не інфармацыі і меркаванняў, актывізацыю стэрэатыпаў, некагерэнтнасць (су-
пярэчнасць) выказванняў і г. д. Кніга даследчыка «Маніпуляцыя свядомасцю» 
пачынаючы з 2000 г. выпускалася некалькі разоў дадатковымі тыражамі, мела 
высокі чытацкі рэйтынг, папулярнасць (хоць дастаткова было і палемічных 
публікацый, крытычных заўваг). Назіранні, факты і аргументы аўтара 
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нельга не ўлічваць пры аналізе медыясферы. «Сродкі масавай інфармацыі 
сталі галоўным інструментам для распаўсюджання паведамленняў, якія 
ўздзейнічаюць на грамадскую свядомасць. Хоць, безумоўна, старыя 
інструменты працягвалі выкарыстоўвацца, але і яны былі ўзмоцнены ўдзелам 
масавай прэсы. А. Моль піша пра СМІ: “Яны фактычна кантралююць усю 
нашу культуру, прапускаючы яе праз свае фільтры, вылучаюць асобныя эле-
менты з агульнай масы культурных з’яў і надаюць ім асаблівую вагу, павы-
шаюць каштоўнасць адной ідэі, абясцэньваюць іншую, палярызуюць такім 
чынам усё поле культуры. Тое, што не трапіла ў каналы масавай камунікацыі, 
у наш час амаль не аказвае ўплыву на развіццё грамадства”. Такім чынам, 
сучасны чалавек не можа ўхіліцца ад уздзеяння СМІ (пад культурай А. Моль 
разумее ўсе бакі арганізацыі грамадскага жыцця, якія не дадзены прыродай 
у першапачатковым выглядзе)», – адзначае С. Кара-Мурза [180, с. 274]. Ён 
вылучае асноўныя метадычныя прыёмы, якія павышаюць маніпуляцыйную 
эфектыўнасць прэсы: фабрыкацыю фактаў (прамую хлусню), адбор па дзей 
рэчаіснасці для паведамленняў (кантроль над «інфармацыйным рацыё-
нам» чалавека), шэрую і чорную прапаганду(«шэрая» – прапаганда, якая 
не ідэнтыфікуе спецыяльна сваю крыніцу, гэта «інфармацыя з першых рук, 
высмактаная з пальца»; «чорная» прапаганда выдаецца за нібыта зыходзя-
чую з іншай крыніцы, а не з сапраўднай), вялікія псіхозы, маніпулятыўную 
семантыку і рыторыку (змену сэнсу слоў і паняццяў), сцвярджэнні і паўторы 
[180, с. 274–289].

Медыяпрактыка пачатку ХХІ ст. пацвярджае правамернасць разгляду 
«моднай» сенсацыйнасці як тэхналогіі: «Пад прыкрыццём сенсацыі можна 
або змаўчаць пра важныя падзеі, якіх публіка не павінна заўважыць, або 
спыніць скандал ці псіхоз, які ўжо самы час спыніць – але так, каб пра яго 
не ўспомнілі. <…> Бесперапыннае бамбардзіраванне свядомасці дзеючымі 
на пачуцці сенсацыямі, асабліва “дрэннымі навінамі”, выконвае важную 
функцыю падтрымання неабходнага ўзроўню “нервовасці” (пра яе пісаў 
ужо Марат). Гэта нервовасць, адчуванне няспыннага крызісу рэзка павышае 
ўнушальнасць людзей і зніжае здольнасць да крытычнага ўспрымання» [180, 
с. 294–295].

Вядомы журналіст-міжнароднік савецкай эпохі У. Аўчыннікаў у 
інтэрв’ю газеце «Советская Белоруссия» падкрэсліў, што, згодна з класічнай 
фармулёўкай, СМІ павінны інфармаваць, адукоўваць, забаўляць: «Што даты-
чыць першай функцыі, то ва ўмовах савецкага ладу, канешне ж, вельмі тэн-
дэнцыйна падбіраліся факты аб унутраным жыцці і знешнім становішчы. Але 
пры гэтым усё ж СМІ выражалі незадаволенасць мас і дапамагалі выпускаць 
пару. Зараз інфармаванне падпарадкавана сенсацыйнасці. Асветніцкая функ-
цыя зусім адышла на задні план. Хоць нават у сталінскія часы з рэпрадуктараў 
гучала класічная музыка... Дзеля нейкага тоненькага слоя, які таксама, 
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зрэшты, патрэбны, мы адмовіліся ад таго каштоўнага, што назапашвалася 
стагоддзямі» (Советская Белоруссия. 2001. 18 жніўня).

Даследуючы метадалагічныя аспекты творчасці журналіста, ролю 
сучасных СМІ ў сацыялізацыі наватарскіх ідэй, функцыянальна-струк-
турныя крытэрыі якаснай прэсы, Л. Белякова ў манаграфіі «Аналітычная 
журналістыка ў сістэме інфармацыйнага забеспячэння інавацыйных праектаў» 
адзначыла: «Біфуркацыйны інфармацыйны выбух эпохі дыгіталізацыі, які 
супаў з “восевым” паваротам ідэалагічных парадыгм трансфармацыйна-
га грамадства пасля халоднай вайны, прадвызначае паглыбленне знешніх 
і ўнутраных супярэчнасцей глабальнага і лакальнага характару паміж 
кантынентамі, блокамі дзяржаў, асобнымі краінамі, класамі, кланамі, 
канфесіямі і ўнутры іх: паміж так званым “базісам” і “надбудовай” (па 
К. Марксу) рознага маштабу, на розных узроўнях пры ўсёй разнастайнасці 
магчымых праяў» [34, с. 25].

Аўтарытэтныя медыяэксперты ІХ Беларускага міжнароднага медыя-
форуму «Партнёрства ў імя будучыні: рэаліі глабальнага свету» (2014) 
канстатавалі: інфармацыйная сфера ператварылася ў сістэмаўтваральны 
фактар жыцця, «інфармацыйна-камунікатыўнае асяроддзе з’яўляецца са-
мастойным стратэгічным полем глабальнай канкурэнцыі, а па сіле ўплыву 
віртуальнае ўздзеянне пераўзыходзіць фізічнае, паколькі прыярытэтным 
аб’ектам мае, перш за ўсё, духоўную сферу. Пры гэтым інфармацыйныя рэ-
сурсы выступаюць у якасці безальтэрнатыўнага інструменту маніпуляцыі 
масавай свядомасцю» [164, с. 4]. Жыццё сучаснага грамадства ўсё ў большай 
ступені пачынае вызначацца супярэчнасцямі. Прафесар Т. Арлова звярнула 
ўвагу на, здавалася б, парадаксальны, а насамрэч цалкам заканамерны факт: 
«Сярод большасці чытачоў сучаснага перыядычнага друку яшчэ вельмі моц-
ныя каштоўнасці савецкага перыяду жыцця грамадства. Гэта перш за ўсё тра-
дыцыйныя каштоўнасці ўзораў, норм, прынцыпаў, аўтарытэтаў сацыяльнага 
вопыту і культуры ў цэлым. Яны цесна звязаны з нацыянальным менталітэтам 
і характарам» [276, с. 10].

Не будзе перабольшаннем сцвярджаць, што аўдыторыя чакае ад 
журналістыкі глыбокага пранікнення ў сутнасць надзённых праблем, тады 
як многія СМІ абмяжоўваюцца павярхоўным падыходам да рэчаіснасці, 
публікацыямі скандальна-пікантнага характару, задавальняючы густы пе-
раважна непатрабавальнага чытача. Напэўна, менавіта ў гэтым праяўляецца 
разгубленасць журналістаў перад дынамікай змен у грамадстве: з аднаго боку, 
яны актыўна садзейнічалі разбурэнню ўстановак і прынцыпаў «застойнага» 
часу, з другога – іх уяўленні аб месцы і ролі журналіста і журналістыкі ў 
грамадстве ў значнай ступені аказаліся абмежаванымі і нават састарэлымі 
[299, с. 10–11].
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Гранiчная палiтызацыя мыслення нярэдка вядзе да канфлiкту памiж 
патрэбнасцю аўдыторыi ў праўдзiвай iнфармацыi i палiтычнымi задачамi 
выданняў, што параджае зваротную рэакцыю – недавер да журналісцкага 
слова. Асобныя медыя губляюць нават бачнасць непрадузятасцi: іх характа-
рызуюць нецярпiмасць да iншадумства, навешванне ярлыкоў (невыпадкова 
частымi сталi судовыя iскi да рэдакцый i журналiстаў аб абароне гонару i 
годнасцi); паведамленнi скажаюцца тэндэнцыйным адборам i кампаноўкай 
фактаў, «вольнай» расстаноўкай акцэнтаў пры iнтэрпрэтацыi падзей i г. д. Для 
сумленнага журналiста вельмi важна ў гэтых умовах захаваць самакантроль, 
не стаць зброяй у чужых руках.

Даследчыца М. Князева слушна адзначае: «Сістэма каштоўнасцей – 
рухома-ўстойлівы “шкілет” культуры, матрыца менталітэту, яго ўнутраны 
код. Сістэма каштоўнасцей грамадства – шматмерная, поліпрыродная з’ява. 
Адзінства і “празрыстасць”, агульнадаступнасць сістэмы каштоўнасцей забя-
спечвае грамадства. СМІ – адна з арэн выяўлення і актуалізацыі каштоўнасцей» 
[187, с. 39]. Актуалізацыя інтэлектуальна-духоўных каштоўнасцей нацыяналь-
най культурнай традыцыі – адна з асноўных задач сродкаў масавай інфармацыі. 
Аднак Патрыярх Маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл з трывогай канстатуе: «Мы 
назіраем і тое, што з тэлебачання і радыё сыходзіць нацыянальная і нават 
агульначалавечая культура. Адбываецца нястрымны рост антыкультуры, прапа-
ганда сексу, насілля, распуснага і злачыннага ладу жыцця. Насілле навязваецца 
ў якасці адзінага спосабу вырашэння канфліктных сітуацый. Запушчаны кала-
сальныя сродкі накіраванага ўздзеяння на чалавека з мэтай кардынальнай зме-
ны яго менталітэту і паводзін – змены, на жаль, не ў лепшы бок» [54, с. 86–87].

З 1990-х гг. усё большае адлюстраванне ў СМІ атрымлівае рэлігійная тэ-
матыка. Пры аналізе аксіялагічных дылем, праблемных пытанняў духоўна-
маральнага кшталту журналісты нярэдка звяртаюцца да рэлігійных дзеячаў.

У кантэксце драматычных і трагічных падзей 2005–2016 гг., якія 
адбываліся ў розных рэгіёнах планеты на рэлігійнай глебе, асаблівае гу-
чанне для сусветнай супольнасці набывае праблема міжканфесійнай зго-
ды. У Беларусі жывуць прадстаўнікі 140 нацыянальнасцей, 25 рэлігійных 
канфесій [272, с. 3]. Міжканфесійная згода, адсутнасць рэлігійнай варожасці – 
адна з несумненных каштоўнасцей беларускага грамадства. Невыпадкова 
менавіта ў Мінску ў чэрвені 2014 г. адбыўся ІV Еўрапейскі праваслаўна-
каталіцкі форум «Рэлігія і культурная разнастайнасць: выклікі хрысціянскім 
цэрквам у Еўропе». Пытанні захавання духоўных асноў і традыцыйных 
каштоўнасцей набываюць асабліва важнае значэнне для ўсёй еўрапейскай 
супольнасці. Ініцыятарамі глабальнай сустрэчы рэлігійных дзеячаў у нашай 
краіне сталі: ад Беларускай Праваслаўнай Царквы (БПЦ) – Мітрапаліт Мінскі 
і Слуцкі Філарэт, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі (з 25 снежня 2013 г. – га-
наровы Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі), ад Рымска-каталіцкага Касцёла ў 
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Беларусі – Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі Архіепіскап Тадэвуш Кандрусевіч 
(Звязда. 2014. 3 чэрвеня). З самага пачатку свайго архіпастырскага служэння 
ў Беларусі каардынацыю дзеянняў форуму ўзначаліў Мітрапаліт Мінскі і 
Слуцкі Павел, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі (з 23 кастрычніка 2014 г. – 
Мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі).

Беларуская Праваслаўная Царква мае ўласныя інфармацыйныя рэсур-
сы і ў той жа час узаемадзейнічае са свецкімі СМІ шляхам стварэння ад-
паведных форм царкоўнай прысутнасці: спецыяльных дадаткаў да газет і 
часопісаў, тэматычных палос, рубрык, цыклаў тэле- і радыёпраграм і г. д. 
У адпаведнасці з Пагадненнем аб супрацоўніцтве паміж Рэспублікай Бела-
русь і Беларускай Праваслаўнай Царквой ад 12 чэрвеня 2003 г. падпісаны 
шэраг праграм супрацоўніцтва дзяржаўных органаў (у тым ліку міністэрстваў 
інфармацыі, адукацыі, культуры, аховы здароўя і інш.) і БПЦ. Мэта Праграмы 
супрацоўніцтва Міністэрства інфармацыі і Беларускай Праваслаўнай Царквы 
(падпісана 31 сакавіка 2004 г.) – фарміраванне спрыяльнага інфармацыйнага 
асяроддзя для развіцця асобы і грамадства ў адпаведнасці з духоўнымі, 
культурнымі і нацыянальнымі традыцыямі і каштоўнасцямі беларускага на-
рода. Сярод асноўных задач супрацоўніцтва – клопат аб маральным стане 
грамадства, распаўсюджанне і ўмацаванне рэлігійнай цярпімасці і сацыяльнай 
згоды; узаемнае садзейнічанне асвятленню духоўна-маральных працэсаў, якія 
адбываюцца ў грамадстве; стварэнне ўмоў для абмену вопытам дзейнасці 
свецкіх і царкоўных суб’ектаў друку і іншых сродкаў масавай інфармацыі; 
супрацьдзеянне распаўсюджанню інфармацыі, якая ўтрымлівае элемен-
ты прыніжэння чалавечай годнасці, знявагі грамадскай маралі, прапаган-
ды парнаграфіі, жорсткасці і насілля, а таксама паклёпаў і непаважлівых 
адносін да духоўных, культурных каштоўнасцей беларускага народа [338]. 
Бакі дамовіліся эфектыўна ўзаемадзейнічаць з Рэспубліканскай экспертнай 
камісіяй па прадухіленні прапаганды парнаграфіі, насілля і жорсткасці. Як не 
ўзгадаць у сувязі з гэтым аналіз дзіцячых газет «Зорька» і «Раніца» пачатку 
ХХІ ст. у часопісе «Нёман». І. Чавускі адзначае, што некаторыя публікацыі гэ-
тых выданняў прапагандуюць сумніўныя для дзіцячай аўдыторыі маральныя 
каштоўнасці. Напрыклад, «Раніца» (яе заснавальнікам на той час з’яўлялася 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь) пераконвае юных чытачоў, што 
мастурбацыя – зусім нармальная з’ява, якой займаюцца нават выдатнікі; газета 
такім чынам «адукоўвае» свайго чытача: «... згодна з назіраннямі медыкаў, не-
каторыя хлопцы, якія паспяхова займаюцца ў школе, наведваюць спартыўныя 
секцыі і гурткі, карацей, загружаны “пад завязачку”, знаходзяць час на сексу-
альнае задавальненне. Як правіла, гэта хлопцы з моцнай сексуальнай цягай». 
У пастскрыптуме публікацыі дадаецца: «У чытачоў можа скласціся ўражанне, 
што мастурбацыяй займаюцца выключна хлопчыкі. Гэта не так. Пра дзявочую 
мастурбацыю мы пагаворым пазней» [456, с. 129].
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У час цырымоніі падпісання Праграмы супрацоўніцтва Мітрапаліт 
Філарэт падкрэсліў: «Інфармаванне гледача, слухача, чытача павінна грун-
тавацца не толькі на праўдзе, але і на клопаце аб маральным стане асо-
бы і грамадства, што азначае раскрыццё станоўчых ідэалаў, барацьбу з 
распаўсюджаннем зла, граху і заганаў. Недапушчальнымі з’яўляюцца прапа-
ганда насілля, нацыянальнай, сацыяльнай і рэлігійнай варожасці і нянавісці, 
а таксама грахоўная эксплуатацыя чалавечых інстынктаў, у тым ліку ў ка-
мерцыйных мэтах. СМІ, валодаючы велізарным уплывам на аўдыторыю, 
нясуць адказнасць за выхаванне падрастаючага пакалення» [338]. Гаворка ідзе 
аб неабходнасці абароны асобы ад негатыўнага інфармацыйнага ўздзеяння, 
паколькі маральны змест матэрыялаў, якія прапануюцца медыяаўдыторыі, 
бывае досыць нізкім. Клопат пра духоўнае здароўе чалавека павінен быць 
першачарговым. Згодна з Праграмай супрацоўніцтва створана прэмія для 
журналістаў у межах Рэспубліканскага творчага конкурсу на лепшае асвятлен-
не духоўна-маральнай, царкоўна-гістарычнай, сучаснай рэлігійнай тэматыкі 
і міжканфесійных адносін.

У многіх краінах свету адсутнічае міжканфесійная згода, характэрная для 
Рэспублікі Беларусь. Шырокі рэзананс у сусветных СМІ меў рэлігійны скан-
дал, выкліканы публікацыямі карыкатур на прарока Мухамеда ў дацкай газеце 
«Юландс-Постэн» («Jyllands-Posten») у верасні 2005 г. Кіраўніцтва газеты 
сцвярджала, што апублікаваныя малюнкі толькі дэманструюць ажыццяўленне 
на практыцы свабоды слова, аднак многія мусульмане разглядалі іх як свя-
домую правакацыю. Гэты карыкатурны скандал назвалі міжкультурным 
канфліктам паміж мусульманамі арабскага свету і сучаснай заходняй куль-
турнай традыцыяй, якая базіруецца на свабодзе слова.

Прычынай крывавай трагедыі ў Парыжы 7 студзеня 2015 г. таксама сталі 
апублікаваныя карыкатуры на прарока Мухамеда. У выніку тэрарыстычна-
га акта ў рэдакцыі французскага сатырычнага штотыднёвіка «Шарлі Эбдо» 
(«Charlie Hebdo») загінула 12 чалавек, паранена 11. Уласны карэспандэнт 
газеты «Советская Белоруссия» ў Еўрапейскім саюзе І. Плескачэўская спра-
бавала прааналізаваць, чаму ў ХХІ ст. зноў сталі магчымы рэлігійныя вой-
ны. Пры гэтым журналістка ўдакладніла: калі гэта яшчэ не рэлігійная вай-
на, то як мінімум магутны стымул як для яе, так і для антыісламскіх рухаў, 
што набіраюць моц па ўсёй Еўропе (Советская Белоруссия. 2015. 9 студзе-
ня). Намеснік старшыні Беларускага саюза журналістаў, галоўны рэдактар 
часопіса «Беларуская думка» В. Гігін у сваім блогу на сайце БЕЛТА 21 сту-
дзеня 2015 г. абазначыў праблему так: свабода слова без меж або бязмежжа 
свабоды слова? Ён адзначыў: «Сразу после убийств, во время траура, были 
произнесены правильные слова… В том числе как раз о приоритете свободы 
слова. Смерть сделала из убитых в редакции “Шарли Эбдо” почти святых для 
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мировой журналистики. Террористы своими действиями канонизировали тех, 
кто при жизни отрицал всякие каноны. Но означает ли это, что журналист дей-
ствительно обязан отрицать все святыни? И дело вовсе не в страхе. А просто 
в осознании того, что нарисовав голого пророка или придумав какую-нибудь 
скабрезную историю (причем без всяких на то оснований) о фигуре, которую 
признают священной миллионы людей, вы делаете им больно, задеваете их 
самые сокровенные чувства… Убивать журналистов, как и вообще убивать – 
это за пределами современной человеческой цивилизации. Но ведь и созна-
тельно оскорблять чувства верующих, издеваться над их верой – разве это 
часть цивилизации?» [94].

У студзені 2016 г. выйшаў спецыяльны нумар штотыднёвіка «Шарлі 
Эбдо», прысвечаны гадавіне нападу на рэдакцыю (тыраж каля 1 млн экз.). 
На вокладцы змешчана карыкатура на абагульненую постаць бога: ба-
радаты мужчына ў доўгім, запырсканым крывёй адзенні, у сандалях і з 
аўтаматам Калашнікава за спінай. У перадавіцы спецвыпуску журналісты 
асуджаюць рэлігійных фанатыкаў, жадаючых знішчыць выданне, якое 
адважваецца «смяяцца з рэлігіі»: рэдакцыйная палітыка штотыднёвіка, 
нонканфармісцкага і антырэлігійнага, прадугледжвае, што для жартаў 
няма забароненых тэм. У памяць пра ахвяр студзеньскіх тэрактаў 2015 г. 
прэзідэнт Францыі Ф. Аланд адкрыў у Парыжы мемарыяльныя дошкі. Адна 
з таблічак усталявана на сцяне будынка, дзе размяшчалася рэдакцыя «Шарлі 
Эбдо», на ёй пералічаны імёны загінулых у выніку «тэракта супраць свабо-
ды самавыражэння».

Жыццё чалавека – галоўная каштоўнасць, тэрарызму не можа быць 
апраўдання. Разам з тым недапушчальна ставіць свабоду слова вышэй за 
пачуцці вернікаў, яе нельга атаясамліваць з апраўданнем багахульства. Свабо-
да слова – гэта перш за ўсё адказнасць. Толькі ў гэтай «звязцы» яна выступае 
як фундаментальная каштоўнасць грамадства і гарантыя міжканфесійнай 
згоды.

На важнасць і неабходнасць аднаўлення іерархіі каштоўнасцей звярнуў 
асаблівую ўвагу журналістаў народны мастак СССР і Беларусі акадэмік 
М. Савіцкі: «Духоўнасць можна аднавіць толькі тым, што яе першапачат-
кова стварала і захоўвала. Адраджэнне чалавека – а гэта і складае сутнасць 
адраджэння маральнасці і духоўных асноў грамадства – ёсць аднаўленне ў яго 
душы іерархіі каштоўнасцей, правільнага ўяўлення аб сапраўднай значнасці 
рэчаў» [366, с. 5].

Крызісныя з’явы ў сферы грамадскай маралі ўплываюць і на прафесійную 
мараль. Яшчэ адна надзвычай актуальная праблема ў рэчышчы даследуемай 
тэмы – свабода творчасці і якасць слова. Для некаторых супрацоўнікаў сродкаў 
масавай інфармацыі гэтыя паняцці сталі амаль што ўзаемавыключальнымі. 
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Што гаварыць пра выданні забаўляльнага напрамку, калі паважаная 
«Настаўніцкая газета» (заснавальнікам з’яўляецца Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь; газета скіравана на асвятленне тэм адукацыі, выхаван-
ня, маральна-духоўнага ўдасканалення педагогаў), ні на што не зважаючы, 
публікуе без усялякіх шматкроп’яў нецэнзурныя словы, якія прыстойнымі 
людзьмі не ўжываюцца наогул (гл., напрыклад: «Настаўніцкая газета» за 
11 верасня 2003 г.). Выклікае па меншай меры здзіўленне і першапалосная 
публікацыя «Стриптиз – демонстрация вечных ценностей» саліднай газе-
ты «Советская Белоруссия» ў рубрыцы «Нравы»: загаловак аформлены без 
пытальніка, двукоссяў і іншых візуальных знакаў вылучэння тэксту. Матэрыял 
напісаны ў досыць цынічнай манеры з прэтэнзіяй на інтэлектуальную сатыру 
і дасціпны гумар. У выніку і сапраўды атрымаўся... журналісцкі стрыптыз 
(Советская Белоруссия. 2003. 20 жніўня).

Прааналізаваўшы тэксты некаторых перыядычных выданняў, прафесар 
М. Цікоцкі зрабіў наступную выснову: «Гэты стыль стаў своеасаблівым 
журналісцкім жаргонам, які атрымаў назву “сцёб”. Даследчыкі адзначаюць, 
што “сцёб” – гэта не толькі стылёвая манера, але і пэўная светаўспрымальная 
пазіцыя, дакладней – адсутнасць усякай пазіцыі, калі высмейваецца ўсё, 
што трапіла на вока журналісту, калі ў лёгкім, развязным стылі пішуць і 
пра палітыку, і пра катастрофы, і нават пра забойствы» [453, с. 266]. Нель-
га не пагадзіцца з навукоўцам: гэта з’ява негатыўная як па форме, так і па 
змесце, паколькі нівеліруе стылістычную дыферэнцыяцыю маўлення і тым 
самым збядняе яго, выхоўваючы безгустоўнасць, апалітычнасць, цынізм і 
агрэсіўнасць. Прычым «ёрніцкі, іранічны стыль выкладу пачынае пасту-
пова саступаць традыцыйнаму публіцыстычнаму стылю, у якім арганічна 
спалучаецца дакументальнасць і інфармацыйнасць з эмацыянальнасцю і 
экспрэсіўнасцю выкладу» [453, с. 266].

Праблема якасці слова ў беларускай журналістыцы нярэдка пераходзіць у 
ранг элементарнай непісьменнасці. Асабліва яскрава і акрэслена гэта тэндэн-
цыя назіраецца ў тэлежурналістыцы. Па меркаванні прафесара Н. Фральцо-
вай, культуры мовы не надаецца належнай увагі: «Маецца на ўвазе не толькі 
арфаэпія вядучых... Праблема ў іншым: праз тэлеэкран распаўсюджваюцца 
грубыя граматычныя, моўныя і сэнсавыя памылкі» [444, с. 97]. Высно-
вы, да якіх прыходзіць даследчыца, прааналізаваўшы перадачы галоўнага 
дзяржаўнага тэлеканала, не могуць не выклікаць сур’ёзнай заклапочанасці, 
бо «маштабы распаўсюджвання непісьменнасці супастаўляльныя з зонай 
распаўсюджвання тэлесігналу – 98 % тэрыторыі Беларусі» [444, с. 99].

Медыяаўдыторыі неабходна дакладная, надзейная інфармацыя, якая да-
памагала б разабрацца ў тым, што адбываецца навокал, дазваляла б ары-
ентавацца ў штодзённасці. Адлюстраванне рэчаіснасці ў СМІ адбываец-
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ца апасродкавана – праз прызму каштоўнасных арыентацый, маральных 
пачуццяў і ўяўленняў журналiста, а значыць, якасць такога адлюстравання ў 
вялікай ступені абумоўлена «якасцю асобы» самога журналiста. Даследчык 
Д. Аўраамаў справядліва сцвярджае, што «аб прафесійнай прыгоднасці ча-
лавека да журналістыкі нельга меркаваць без уліку яго маральных якасцей, 
якія для гэтага віду працы маюць не меншае значэнне, чым кваліфікацыя. 
Прафесійнае тут практычна заўсёды выступае як маральнае, і наадварот» [5, 
с. 4]. З імклівым развіццём інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій роля 
маральна-этычных характарыстык журналіста ўсё больш узрастае.

Навукоўцы канстатуюць факт разбуральнага ўплыву на свядомасць 
і паводзіны аўдыторыі тэкстаў, якія транслююцца праз СМІ (агрэсія, 
дэструктыўнасць, катастрафізм). Разам з тым увага засяроджваецца на ідэі 
«канструктыўнай журналістыкі», якая, на думку 3. Паліевай, «можа стаць 
і ўжо рэальна становіцца фактам публіцыстычнай творчасці і канцэптам 
новай парадыгмы прафесійнай журналісцкай адукацыі» [310, с. 32]. Для 
пераарыентацыі свядомасці будучых журналістаў з ідэі дэструктыўнасці 
на ідэю канструктыўнасці патрабуецца прынцыповы перагляд зместу 
медыяадукацыі – асноўных прафесійных дысцыплін, якія выкладаюцца на 
факультэтах журналістыкі (гэта праблема сістэмна даследуецца ў трэцяй 
главе манаграфіі).

Як справядліва адзначаюць навукоўцы, сфера аксіялогіі журналістыкі 
ўяўляе сабой «новае і слаба структураванае поле дзейнасці для даследчыкаў»: 
пакуль што не вызначаны асаблівы ракурс разгляду каштоўнаснай структуры 
журналістыкі, які б зыходзіў з самой журналістыкі, а не з аксіялогіі як часткі 
філасофскіх ведаў [381, с. 56].

Можна цалкам пагадзіцца з вызначэннем, якое прапануюць аўтары 
калектыўнай манаграфіі «Аксіялогія журналістыкі: вопыт станаўлення но-
вай дысцыпліны»: «Аксіялогія журналістыкі – навуковая дысцыпліна, якая 
вывучае журналістыку як крыніцу і рэтранслятар каштоўнасцей грамадства 
ва ўсёй іх прадметна-сэнсавай разнастайнасці, а таксама ўласна журналістыку 
як сацыяльную каштоўнасць, якая даследуе прынцыпы і спосабы засваення 
журналістамі сацыякультурных каштоўнасцей, эфектыўнасць і метады іх 
рэпрэзентацыі аўдыторыі СМІ» [382, с. 12].

В. Сідараў ставіць задачу інстытуалізацыі новай дысцыпліны: 
«Інстытуалізацыя аксіялогіі журналістыкі, у аснову якой пакладзены 
каштоўнасны падыход да медыя, азначае, што новая дысцыпліна павінна 
валодаць сваім навуковым апаратам і ўласцівым ёй метадам даследавання, а 
яе разуменне мае патрэбу ў строгай канкрэтызацыі. У адваротным выпадку 
аксіялогія журналістыкі будзе ўспрымацца ў кантэксце ідэалістычна тракта-
ваных этычных пастулатаў, якія зацвярджаюць правілы і нормы журналісцкай 
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дзейнасці, да якіх можна, усвядоміўшы іх, добраахвотна далучыцца, а мож-
на і не далучыцца (апошняе не задумваючыся робіць немалая колькасць 
прафесійных журналістаў)» [381, с. 47]. Даследчык звяртае ўвагу, што ап-
тымальнае ўяўленне аб аксіялогіі журналістыкі грунтуецца на сацыяльных 
уласцівасцях як журналістыкі ў цэлым, так і яе элементаў. На яго думку, 
аксіялогію журналістыкі можна разглядаць як метад каштоўнаснага аналізу 
масмедыя; як спосаб разгляду журналістыкі ў якасці крыніцы і рэтранслятара 
каштоўнасцей грамадства; як новы аспект сацыяльнай тэорыі журналістыкі, 
адпаведны інфармацыйнай эпосе пачатку XXI ст., што арганічна інтэгруе ў 
сабе «надбыццёвасць» і «анталагічнасць» каштоўнасцей, якія пранізваюць 
быццё журналістыкі [381, с. 55].

Аналіз аксіялагічнай медыяпраблематыкі дае магчымасць абазначыць 
сутнаснае трыадзінства журналістыкі як сацыякультурнага феномена: гэта і 
носьбіт каштоўнасцей, і форма інфармацыйна-каштоўнаснай рэтрансляцыі, і 
механізм прадуцыравання сацыяльных каштоўнасцей.

На наш погляд, можна вылучыць два ўзроўні каштоўнаснага вымярэн-
ня журналістыкі. З аднаго боку, журналістыка – каштоўнасць (культурная 
ўніверсалія) у аб’ектыўна-анталагічным сэнсе. З другога боку, яна з’яўляецца 
ўніверсальным сродкам-інструментарыем: рэтранслюе каштоўнасны дыскурс 
з эканомікі, палітыкі, культуры і мастацтва, сацыяльнай і маральна-духоўнай 
сферы. Разам з тым, ажыццяўляючы функцыю рэтрансляцыі, журналістыка 
выступае ў якасці механізма пераўтварэння-пераводу разнастайных 
інфармацыйных патокаў акурат у тую форму, якая непасрэдна спажываецца 
рознымі мэтавымі аўдыторыямі.

Аксіялогія журналістыкі як канцэпцыя функцыянавання сучаснай ме-
дыясферы, а таксама эфектыўны інструмент даследавання прыярытэтных 
напрамкаў яе развіцця ва ўмовах трансфармацыі беларускага грамадства 
ўключае некалькі вектараў яе вывучэння, у тым ліку:

 � статус журналістыкі як сацыякультурнага феномена;
 � прыярытэтныя каштоўнасці грамадства і іх эвалюцыю ў медыясферы;
 � спецыфіку рэтрансляцыі каштоўнаснага дыскурсу ў журналісцкіх 

творах;
 � прафесійныя каштоўнасці журналісцкай карпарацыі;
 � каштоўнасныя дамінанты творчай дзейнасці журналіста;
 � каштоўнасці медыяадукацыі.

Трэба звярнуць асаблівую ўвагу на той факт, што сама па сабе журна-
лістыка – абстракцыя: яна складаецца з рэальных журналістаў і канкрэт-
ных медыя (СМІ), якія і прыводзяць «медыяабстракцыю» ў стан «актыўнай 
дзейнасці». Гэта жывыя людзі са сваімі звычкамі, перавагамі і недахопамі, 
светапоглядам, каштоўнаснымі арыентацыямі. А значыць, аксіялогія 
журналістыкі – гэта ў тым ліку і «якасць» асобы медыяспецыяліста: якім 
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чынам, праз якія тэхналогіі ён рэалізуе асноўныя функцыі журналістыкі. 
Немалаважнае значэнне тут маюць адукацыя, талент і прафесійныя якасці, 
творчая скіраванасць журналіста, палітыка СМІ і атмасфера ў рэдакцыйным 
калектыве, а таксама іншыя фактары.

Праз тэкст як прадукт творчасці журналісты адлюстроўваюць свае 
ўласныя каштоўнасныя дамінанты, таму журналісцкую творчасць правамерна 
разглядаць у якасці каштоўнасці. Даследчыца Т. Арцішэўская слушна адзна-
чае: «Журналісцкая творчасць не з’яўляецца толькі тэхналогіяй вытворчасці – 
гэта перш за ўсё дзеянне, у выніку якога выяўляецца і сутнасць творчага 
прадукту, і сутнасць самога журналіста з пазіцыі псіхалагічнай сталасці» 
[19, с. 115]. Сярод аксіялагічных праблем журналісцкай творчасці – адвечныя 
дылемы: свабода творчасці і ангажаванасць, свабода творчасці і сацыяльны 
заказ, свабода слова і адказнасць. Класічнае пытанне «З кім вы, майстры 
культуры?» у сучасных умовах трансфармуецца такім чынам: ці магчыма 
спалучыць журналістыку «сацыяльнага заказу» і журналістыку асобасную, 
асабовую? У многіх журналістаў ёсць свой унутраны рэдактар – гэта таксама 
«двудушны Янус», які, з аднаго боку, трымае творцу ў рамках прыстойнасці, 
а з другога – выконвае ролю своеасаблівага цэнзара. Варта ўлічваць таксама 
імкненне некаторых супрацоўнікаў СМІ замацаваць за сабой манаполію на 
выказванне думак і меркаванняў.

Прадукты журналісцкай творчасці ўплываюць на фарміраванне 
каштоўнасных арыентацый, на светаўспрыманне асобы. Пры гэтым творы 
журналістыкі могуць выступаць у якасці і сродку асветы, і спосабу спазнання 
рэчаіснасці, і сродку прапаганды, накіраванага на ўсталяванне або змену гра-
мадскай сістэмы каштоўнасцей; могуць быць крыніцай рэлаксацыі, а могуць 
садзейнічаць адыходу ад грамадска-каштоўнаснай праблематыкі.

Да журналістыкі, якая з’яўляецца носьбітам каштоўнасцей, цалкам ужы-
вальны і прымяняльны талстоўскі прынцып «факусавання маральнага зроку». 
Гэта адна з найважнейшых умоў прафесіяналізму – цэласнага, адэкватнага, 
непрадузятага медыяадлюстравання рэчаіснасці. Аксіялогія пры гэтым – 
унутраны нерв дзейнасці журналіста, непасрэдна звязаны з яго сумленнем, 
«болевым парогам». Без трывалага, грунтоўнага аксіялагічнага каркаса 
журналістыка становіцца бульварнай, «жоўтай».

Галоўны аксіялагіячны прынцып – стрыжань журналістыкі – можна вы-
значыць наступнай формулай: прафесіяналізм + маральнасць + адказнасць. 
Гэта тое, што гарантуе журналісту і СМІ – пры ўсёй разнастайнасці прыёмаў, 
механізмаў, метадаў і сродкаў працы – выхад на дадатныя грамадскія пазіцыі, 
якія адпавядаюць агульначалавечым каштоўнасцям, маральна-этычным і пра-
вавым нормам. Дзе б ні працаваў журналіст (у дзяржаўным ці прыватным 
медыя, у якасным, квалоідным ці таблоідным СМІ), маральна-этычны каркас, 
аксіялагічны компас у ім павінен быць абавязкова.
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1.3. БЕЛаРУСКаЯ ЖУРНаЛІСТЫКа Ва ўМОВах СІСТЭМНай 
ТРаНСфаРМаЦЫІ КашТОўНаСЦЕй МЕДЫЯПРаСТОРЫ

Журналістыка транслюе сацыяльныя каштоўнасці, генеруе іх і сама 
з’яўляецца грамадска значнай каштоўнасцю, паколькі патрэба ў інфармацыі – 
адна з базавых для чалавека і яна найбольш поўна рэалізуецца ў медыяпра-
сторы.

У Беларусі функцыянуе шырока разгалінаваная сістэма сродкаў масавай 
інфармацыі, журналістыка стала «ўсюдыіснай», усёахопнай, яна пранікае 
ў палітычныя, дзяржаўныя, эканамічныя структуры, у культуру, навуку, 
мараль. Журналістыка выконвае інфармацыйную функцыю – пры гэтым 
з’яўляецца адначасова і каналам выражэння грамадскай думкі, і сродкам яе 
фарміравання. Сучасная прэса мае вялікія магчымасці аператыўнага, адэкват-
нага адлюстравання рэчаіснасці – лёсу народа ў яго рэальнай дыялектыцы, з 
усімі дасягненнямі, пошукамі, памылкамі. Яна здольна далучаць чытацкую 
аўдыторыю да грамадска-гістарычнага вопыту, да нацыянальных, агульнача-
лавечых каштоўнасцей, гуманістычных ідэалаў. Журналістыка імкнецца вы-
конваць сваё грамадскае прызначэнне – аператыўна і паўнавартасна задаваль-
няць інфармацыйныя запатрабаванні аўдыторыі, падтрымліваць пазітыўнае 
каштоўнаснае поле соцыуму, садзейнічаць аптымальнаму развіццю ўсіх сфер 
краіны (палітычнай, эканамічнай, духоўнай, сацыяльнай) пры дапамозе важ-
най, сутнаснай, аб’ектыўнай інфармацыі.

Глыбокія структурна-вытворчыя пераўтварэнні за апошнюю чвэрць ста-
годдзя, з 1991 г., калі Рэспубліка Беларусь набыла статус незалежнай дзяр-
жавы, істотна змянілі медыйны рынак краіны. У 1990-х гг. імкліва ствараліся 
новыя выданні. Адны адразу станавіліся папулярнымі, паступова набывалі во-
пыт і традыцыі і паспяхова працуюць сёння; другія, не вытрымаўшы творчай 
і фінансава-эканамічнай канкурэнцыі, спынялі існаванне, бясследна знікалі; 
трэція зыходзілі ў інтэрнэт.

Ландшафт нацыянальнай медыяпрасторы застаецца «рухомым» і ў 
пачатку ХХІ ст., гэта звязана з рэфармаваннем інфармацыйных рэсурсаў 
краіны, сістэмнай трансфармацыяй медыясферы. На развіццё нацыя-
нальных сродкаў масавай інфармацыі ўплываюць сацыяльныя, палітыка-
эканамічныя, арганізацыйна-прававыя, культурныя, геаграфічныя, 
прафесійныя і іншыя фактары. Колькасць СМІ пры гэтым не змяншаецца. 
Так, па стане на 1 студзеня 2016 г. у Дзяржаўным рэестры сродкаў маса-
вай інфармацыі Рэспублікі Беларусь зарэгістравана 1590 друкаваных СМІ 
(723 газеты, 823 часопісы, 33 бюлетэні, 9 каталогаў, 2 альманахі); 273 элек-
тронныя СМІ (173 радыёпраграмы, 100 тэлепраграм); 9 інфармацыйных 
агенцтваў [375].
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Разнастайнасць СМІ, працэсы іх трансфармацыі і аптымізацыі патрабу-
юць грунтоўнага навукова-тэарэтычнага і метадолага-практычнага аналізу.

У тэорыі журналістыкі таксама фарміруюцца новыя парадыгмы, засна-
ваныя на ўскладненні працэсаў, якія адбываюцца ў медыяпрактыцы. У кола 
задач дадзенага даследавання не ўваходзіць аналіз тэрміналагічнай базы, 
катэгарыяльнага апарату сучаснай медыянавукі. Тым не менш, паколькі 
мы актыўна аперыруем звязанымі з журналістыкай ключавымі паняццямі 
і тэрмінамі, лічым неабходным удакладніць іх сутнаснае напаўненне, якое 
апошнім часам значна трансфармуецца. Намі будуць разгледжаны такія 
паняцці, як журналістыка, журналізм, сродкі масавай інфармацыі (СМІ), 
публіцыстыка, прэса, масмедыя, медыя і інш.

Даследчыкі дыскутуюць аб неабходнасці мадэрнізацыі канцэпцый 
журналістыкі і СМІ. Так, А. Вартанава адзначае: «Сёння разуменне многіх 
традыцыйных канцэпцый і нават базавых паняццяў у гуманітарных наву-
ках патрабуе не толькі новых падыходаў, а нават рэвізіі» [63, с. 7]. Варта 
дадаць, што змена, удакладненне і рэвізія прафесійных тэрмінаў і паняццяў 
актуалізуюцца як для беларускай і расійскай журналістыкі (дзе адбываюцца ў 
многім тоесныя працэсы, што тлумачыцца агульнасцю гісторыка-культурнага, 
сацыяльна-эканамічнага, прафесійна-вытворчага, навукова-тэарэтычнага 
падмуркаў), так і ўвогуле для постсавецкай і сусветнай журналістыкі, дзе так-
сама існуе праблема тэрміналагічнага рознагалосся і адвольнасці ва ўжыванні 
тэрмінаў.

Аналізуючы праблемы трансфармацыі медыясферы ва ўмовах глабалі-
зацыі інфармацыйнай прасторы, Л. Белякова звярнула ўвагу на наступны фе-
номен: «Склаўшаяся сітуацыя адпавядае зацвярджэнню найноўшых уяўленняў 
аб будучым мазаічным і поліфанічным свеце: “трэцяй культуры” (па І. Прыго-
жыну), “трэцяй хвалі” (па Э. Тофлеру), “трэцяй цывілізацыі” (па Ф. Сагасі), 
што актыўна пранікаюць на постсавецкую прастору за зніклую “жалезную 
заслону”, суправаджаючы “восевы” паварот (па К. Ясперсу) ідэалагічных або 
аксіялагічных парадыгмаў» [34, с. 27].

Пераканаўча абазначыла асноўныя фактары, якія садзейнічаюць удаклад-
ненню тэрміналогіі, Л. Свіціч:

1. Змена статусу, функцый журналістыкі ў сувязі са зменай ладу і тыпу 
грамадства.

2. Развіццё сістэмы СМІ: з іерархічнай, вертыкальнай, монаідэалагічнай 
у савецкі час да гарызантальнай, разгалінаванай і шматстайнай сучаснай 
сістэмы.

3. Пераўтварэнне журналістыкі з дзяржаўнай і фінансава датуемай у ка-
мерцыйную і, адпаведна, змена прыярытэтаў і задач журналістыкі.

4. Тэхналагічная, лічбавая рэвалюцыя, бурнае развіццё інтэрнэту, 
мабільных медыя, сацыяльных сетак і да т. п.
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5. Перапляценне ў кантэнце СМІ розных пластоў тэкстаў – журналісцкіх, 
рэкламных, забаўляльных і да т. п.

6. Магчымасць пазарэдакцыйнага журналізму: фрыланс, блогерства.
7. Глабалізацыя медыяпрацэсаў, збліжэнне розных цывілізацыйных 

парадыгмаў – заходняй, усходняй і айчыннай.
8. Неабходнасць канвертаваць тэрміны ў працэсе міжнароднага навуковага 

абмену.
9. Неабходнасць канвенцыянальна дамовіцца аб аб’ёме паняццяў для на-

вучальных мэт і навуковых зносін.
10. Змена навуковай парадыгмы, уплыў постнекласічнай, сінергетычнай, 

постмадэрнісцкай парадыгмы на навуку аб журналістыцы, шырокае 
распаўсюджанне ў міжнародных даследаваннях канцэпцыі або парадыгмы 
ферментацыі тэорый і паняццяў, іх няўзгодненасць [376, с. 7–8].

У сувязі са шматзначнасцю тэрмінаўжывання розныя даследчыкі 
ўкладваюць у тэрміны свае канцэптуальныя сэнсы – у адпаведнасці з 
прадметам і аспектам доследнай зацікаўленасці. Г. Лазуціна справядліва 
падкрэслівае: «У навуцы шматзначнасць тэрмінаў звязана перш за ўсё з 
разнастайнасцю навуковых падыходаў, арыентаваных на вывучэнне тых ці 
іншых рэалій. Тэрміны абазначаюць не толькі розныя характарыстыкі гэтых 
рэалій. Яны кадзіруюць і навуковыя канцэпцыі, якія нараджаюцца ў выніку 
іх вывучэння. Па сутнасці, сукупнасць тэрмінаў той ці іншай навуковай 
дысцыпліны – крыніца выпрацаваных ёю канцэпцый» [221, с. 42].

Аналіз навукова-тэарэтычнай літаратуры дазваляе вылучыць наступныя 
канцэптуальныя падыходы да тэрмінаўжывання: агульнасістэмны падыход 
[344], «дзейсны» [218], індустрыяльны, эканамічны [63], камунікатыўны 
[103], агульнанавуковы, філасофскі [376; 377], сацыялагічны [439] і інш.

Адзін з распрацоўшчыкаў савецкай, а потым і сучаснай расійскай тэорыі 
журналістыкі Я. Прохараў указвае, што «развіццё навукі пастаянна патрабуе 
зместавай, а таму і тэрміналагічнай мадэрнізацыі – увядзення новых тэрмінаў, 
змены зместу звыклых (пашырэння або сціскання), удакладнення суадносін 
паміж тэрмінамі. Пры гэтым важнае імкненне да хаця б больш -менш адназнач-
нага ўжывання рознымі спецыялістамі ўводзімых (і нават звыклых) тэрмінаў» 
[344, с. 27]. Даследчык дастаткова жорстка пярэчыць тым апанентам, якія 
тэрмін «журналістыка» ўсё часцей замяняюць «на СМК, СМІ, massmedia і 
г. д. Прычым сама журналістыка для спецыялістаў (асабліва замежных) 
ператвараец ца ў частку або раздзел masscommunication theory, mediastudies, 
тэорыі камунікацыі (або масавых камунікацый), камунікатывістыкі, будучы 
“паселенай” пад адным дахам разам з кіно, тэатрам, кнігай, нават коміксамі і 
іншымі інфармацыйнымі прадуктамі без строгай структурна-канцэптуальнай 
сувязі паміж імі. Хіба тое, што ўсе гэтыя прадукты “камунікуюць”, перадаюцца 
ў рознага тыпу аўдыторыі, робіць іх адзіным прадметам вывучэння і адпаведна 
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пабудовы тэорыі? І ў тэорыях камунікацыі (медыя) сутнасць журналістыкі 
часта (па-экстрэмісцку?) звужаецца і зводзіцца да сумы тэкстаў – грамадска-
палітычнага кантэнту. Ці не блытаюцца пры гэтым два тэрміны – журналізм і 
журналістыка (творчая дзейнасць па стварэнні кантэнту для часопісаў, газет, 
радыё, тэлебачання, кібержурналістыкі і журналістыка як шматгранны сацы-
яльны аб’ект)?» [344, с. 30].

У сваіх працах Я. Прохараў вызначае журналістыку як шматаспектнае 
паняцце з вельмі шырокім семантычным напаўненнем:

 � журналістыка як адмысловы сацыяльны інстытут, сістэма розных 
устаноў, якія дзейнічаюць на падставе Канстытуцыі і іншых заканадаўчых 
актаў: газетныя, часопісныя, кніжныя рэдакцыі, выдавецтвы, тэле- і 
радыёарганізацыі, агенцтвы, прэс-цэнтры і г. д.;

 � журналістыка як сістэма відаў дзейнасці, неабходных для нармаль-
нага функцыянавання гэтага сацыяльнага інстытута. Гэта і дзейнасць па 
стварэнні газет, часопісаў, тэле- і радыёпраграм, па арганізацыі функцыяна-
вання агенцтваў, інфармацыйных службаў і іншых інстытутаў журналістыкі, 
па распрацоўцы і рэалізацыі інфармацыйнай палітыкі; і арганізатарская пра-
ца – стварэнне калектываў, наладжванне масавых сувязей і адносін з іншымі 
сацыяльнымі інстытутамі, правядзенне навуковых даследаванняў, удзел у 
падрыхтоўцы кадраў і г. д.; нарэшце, гэта і творчая дзейнасць па зборы і 
апрацоўцы інфармацыі, напісанні твораў для газет, часопісаў, бюлетэняў 
інфармацыі, тэле- і радыёпраграм;

 � журналістыка як сукупнасць прафесій, важных для забеспячэн-
ня ўсіх галін яе дзейнасці. Акрамя традыцыйных прафесій, якiя вызна-
чаюцца асноўнай працай – аўтарскай (карэспандэнцкай), рэдактарскай, 
арганізатарскай, – у сучаснай журналістыцы ўсё больш важнае месца зай-
маюць спецыялісты па менеджменце, маркетынгу, рэкламе, інжынерным 
забеспячэнні (у прыватнасці, інжынеры сувязі, відэаінжынеры, праграмісты 
і аператары ЭВМ і г. д.), для паспяховай дзейнасці якіх патрабуюцца 
прафесійна-журналісцкія веды;

 � журналістыка як сістэма твораў, для падрыхтоўкі якіх патрабуюцца 
работнікі розных прафесій, што валодаюць спецыфічнымі ведамі, навыкамі, 
здольнасцямі. Пад сістэмай твораў варта разумець не толькі журналісцкія 
творы, падрыхтаваныя аўтарамі, а затым скампанаваныя рэдакцыйнымі 
работнікамі ў нумары газет і часопісаў, у праграмы тэлебачання і радыё, у 
бюлетэні агенцтваў. Важныя таксама і разнастайныя непублікуемыя творы 
журналістыкі (такія як праграмныя сеткі, сцэнарныя і рэжысёрскія планы), 
розныя ўнутрырэдакцыйныя матэрыялы (планы работы, агляды пісьмаў, 
зводкі рэкамендацый і г. д.), адказы на лісты чытачоў, звароты ў розныя 
інстытуты;
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 � журналістыка як комплекс каналаў перадачы масавай інфармацыі, 
што выкарыстоўваюць розныя сродкі камунікацыі (друк, радыё, тэлебачан-
не, інтэрнэт) і ўтвараюць разнастайныя тыпы выданняў і праграм (агуль-
нанацыянальныя і мясцовыя, агульныя і спецыялізаваныя па аўдыторыі, 
тэматыцы, характары сацыяльнай пазіцыі, накіраванасці, творчым абліччы 
і г. д.). Гэтыя каналы дзейнічаюць у глабальнай, нацыянальнай, рэгіянальнай 
інфармацыйнай прасторы [341, с. 11–13].

Амаль аналагічна вызначае журналістыку і С. Карканосенка: як гра-
мадскую і вытворчую дзейнасць па зборы, апрацоўцы і перыядычным 
распаўсюджванні актуальнай сацыяльнай інфармацыі (праз друк, радыё, тэ-
лебачанне, кіно і да т. п.); яшчэ адно значэнне слова – сістэма прадпрыемстваў 
і сродкаў збору і дастаўкі інфармацыі: рэдакцыі, тэлерадыёкампаніі, 
інфармацыйныя агенцтвы і іх вытворча-тэхнічная база; гэтым жа тэрмінам 
пазначаецца прадукцыя журналісцкай дзейнасці, творы, з якіх складаюцца ну-
мары газет і часопісаў, праграмы радыё і тэлебачання; так называецца пэўная 
галіна навуковых ведаў і адукацыі [196, с. 3].

Я. Ахмадулін гаворыць пра журналістыку як сацыяльную сістэму, пры-
значаную «для пошуку, перапрацоўкі і дыскрэтнай перадачы актуальнай са-
цыяльнай інфармацыі з дапамогай спецыялізаваных камунікацыйных сродкаў 
(друк, радыё, тэлебачанне, інтэрнэт і інш.) няпэўнай масавай аўдыторыі з 
мэтай інфармавання яе, сацыяльнага адаптавання, а таксама адлюстравання 
і фарміравання грамадскай думкі» [21, с. 9]. Ён указвае, што тып сістэмы 
журналістыкі абумоўліваецца сацыяльна-палітычнай арганізацыяй грамад-
ства, грамадскімі інтарэсамі, культурна-адукацыйнымі і тэхніка-эканамічнымі 
сістэмафарміравальнымі фактарамі. У гэтай дэфініцыі пазначаны непасрэдна 
дзейсныя элементы сістэмы журналістыкі: дзейнасць па пошуку, зборы і 
апрацоўцы сацыяльнай інфармацыі, якой займаецца камунікатар; сама са-
цыяльная інфармацыя; спецыялізаваныя камунікатыўныя каналы (друк, ра-
дыё, тэлебачанне, інтэрнэт і інш.); няпэўная масавая аўдыторыя. Указаны 
таксама асноўныя задачы сістэмы журналістыкі: інфармаванне і сацыяльнае 
адаптаванне; найбольш уплывовыя фактары, што фарміруюць тып сістэмы 
журналістыкі: сацыяльна-палітычная арганізацыя грамадства; грамадскія 
інтарэсы (ідэі, светапогляды, духоўныя і маральныя традыцыі); узровень 
адукацыі і культуры, эканамічны ўзровень і тэхніка-тэхналагічная аснашча-
насць грамадства.

У беларускай медыянавуцы пытаннямі тэорыі журналістыкі ў 1970-х –  
пачатку 2000-х гг. грунтоўна займаўся Б. Стральцоў. На яго думку, 
журналістыка – «феномен, які выступае ў неабсяжным шматабліччы» 
[404, с. 3]; гэта «спецыфічны грамадскі інстытут, які інфармуе, кансалідуе, 
фарміруе грамадскую думку, займае адметную нішу ў сістэме дзяржаўнага 
кіраўніцтва; ідэалагічны кангламерат, сцэментаваны (іншым разам цэмент 
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рассыпаецца) з розных палітычных плыняў, напрамкаў, звён і ячэек; сфе-
ра дзейнасці, у якой працуюць і супрацоўнічаюць як прафесіяналы, так і 
непрафесіяналы, дзе побач з рэпарцёрам і публіцыстам дзейнічаюць палітык, 
эканаміст, сацыёлаг, псіхолаг, мастак, камп’ютаршчык-праграміст, празаік 
і паэт, акцёр і рэжысёр, інжынер і аграном... Няма іншай сферы дзейнасці, 
дзе былі б так шырока расчынены дзверы для ўсіх, хто пажадае, хто хоча і 
можа нешта сказаць грамадству, як журналістыка» [404, с. 3]. У даведачных 
выданнях В. Вараб’ёва і С. Дубовіка «Журналістыка: ад А да Я», С. Дубовіка 
«Даведнік журналіста», У. Касько «Cлоўнік выдавецкіх тэрмінаў» прапану-
ецца наступнае вызначэнне журналістыкі: сацыяльны інстытут, які ўзнік у 
сувязі з неабходнасцю распаўсюджвання інфармацыі (масавай – для шырокіх 
слаёў аўдыторыі ў адпаведнасці з яе запатрабаваннямі), спецыяльнай (на-
вуковай, тэхнічнай, медыцынскай і інш.), разлічанай на прафесіяналаў, і той, 
дзе спалучаюцца рысы масавай і спецыяльнай інфармацыі. Журналістыка 
для масавай аўдыторыі – гэта сукупнасць сродкаў масавай інфармацыі, якія 
выконваюць сацыяльна арыентаваную ролю ў сферы масавай свядомасці 
праз зварот да грамадскай думкі, гістарычнай свядомасці розных груп гра-
мадства. Сучасная журналістыка – гэта сістэма друку (газет, штотыднёвікаў, 
часопісаў), радыё- і тэлевізійных праграм, функцыянаванне якіх забяспеч-
ваецца інфармацыйнымі агенцтвамі, прэс-службамі і г. д. [61, с. 41; 129, 
с. 49; 181, с. 25].

На некалькі аспектаў паняцця «журналістыка» звяртае ўвагу А. Варта-
нава: «Нельга не пагадзіцца з тым, што сёння журналістыка адначасова і 
прадметная дзейнасць, і прафесія, і, верагодна, нават сістэма інстытутаў... 
Апошняе значэнне мае на ўвазе, што журналістыка разглядаецца ў якасці 
сіноніма сістэмы сродкаў масавай інфармацыі (СМІ), або сістэмы мас-
медыя/медыясістэмы, калі выкарыстоўваць англамоўны тэрмін... які 
ўжываецца без перакладу ў мовах многіх краін свету» [63, с. 8]. Даслед-
чыца падкрэслівае, што шматзначны тэрмін «журналістыка» абазначае і 
тыя з’явы, якія не маюць сінонімаў. Гаворка ідзе пра журналістыку як твор-
чую прафесію, пра філалагічны аспект прафесіі, стварэнне журналісцкага 
тэксту, або мэдыякантэнту (media content як калька з англійскай), што 
робіцца перш за ўсё журналістамі: «Сучасныя філалагічныя падыходы да 
разумення медыятэксту дапускаюць, што ён адрозніваецца ад іншых відаў 
тэкстаў і інтэгруе шэраг асаблівасцей – адрасаванасць масавай аўдыторыі, 
публіцыстычнасць, што характарызуецца як прыналежнасць тэкстаў да 
сферы функцыянавання ідэй у грамадстве, і ў выніку – яго існаванне ў 
сацыяльнай прасторы» [63, с. 9].

Аналіз навукова-тэарэтычных крыніц сведчыць, што адны даследчыкі 
атаясамліваюць паняцці журналістыка, СМІ, масмедыя, іншыя размяжоў-
ваюць. Л. Свіціч прааналізавала «гнёзды паняццяў і тэрмінаў», звязаных 
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з журналістыкай, – не толькі рускамоўныя сэнсы, але і разнамоўныя, а 
таксама тэарэтычныя погляды, слоўнікавыя вызначэнні, генезіс паняццяў, 
гістарычнае і сучаснае іх словаўжыванне. Выявілася, што ў слоўніках тэрмін 
«журналістыка» мае мноства тлумачэнняў і розначытанняў: «То ў паняц-
це “журналістыка” ўключаецца і дзейнасць, і перыядычныя выданні (СМІ). 
То журналістыка аддзяляецца ад СМІ і з’яўляецца знешняй у адносінах да 
іх, пазначаючы толькі журналісцкую дзейнасць, прафесію ці журналізм. 
Апошняя трактоўка ідзе ад заходняй парадыгмы падзелу журналізму і мас-
медыя» [376, с. 13]. Даследчыца выказала слушную прапанову: «пакінуць 
слова “журналістыка” як аб’ёмнае сінтэзаванае паняцце», а для аўтарскай 
інфармацыйнай дзейнасці «ўжываць слова “журналізм”, якое практычна ў 
гэтым значэнні ўжо зацвердзілася і ўжываецца ва ўсім свеце» [377, с. 30]. 

Удакладняючы катэгарыяльна-тэрміналагічны апарат сучаснай медыя-
навукі, варта ўлічваць, што існуюць розныя падыходы да журналістыкі, звя-
заныя з цывілізацыйнымі асаблівасцямі, тыпамі грамадства, менталітэтам 
насельніцтва і г. д. У Беларусі і ў Расіі журналістыка традыцыйна (мы ўжо 
ўказвалі на тоеснасць працэсаў у абедзвюх краінах, гістарычна абумоўленых 
агульнасцю падыходаў да многіх пытанняў і праблем) разумеецца як творчая 
дзейнасць, місія грамадскага служэння, задавальнення яго сутнасных па-
трэб, якія «дапамагаюць соцыуму быць маральным і дынамічным, развівацца 
духоўна, культурна, сацыяльна, эканамічна, палітычна» [377, с. 31]. Пры гэ-
тым журналіст ужо «не толькі “паведамляльнік” навін, але іх “асэнсавальнік” 
і выразнік свайго (грамадскага) пункту гледжання на дынамічную рэаль-
насць» [377, с. 31]. Гэта істотна адрозніваецца ад «навіннага рэпотынгу як 
службы, што ўкаранілася ў заходняй, асабліва амерыканскай, журналістыцы. 
І тут мы маем справу з двума падыходамі да журналістыкі, звязанымі з 
цывілізацыйнымі асаблівасцямі і тыпамі грамадства і журналістыкі» [377, 
с. 30–31]. Сучасная парадыгма, заснаваная на заходняй традыцыі, разглядае 
журналістыку пераважна як навінную службу, як бізнес, а масмедыя – як мікс 
журналісцкіх, а таксама PR-тэкстаў, забаўляльнага кантэнту, які найлепшым 
чынам прадаецца. Прафесар Школы журналістыкі Універсітэта Місуры Сцю-
арт Луры прызнаўся: «Менеджары газет у Злучаных Штатах нават не хочуць 
ужываць слова “журналіст” у апісанні сваёй прафесійнай дзейнасці» [145, 
с. 15]. Амерыканскі даследчык выказвае заклапочанасць «не столькі выжы-
ваннем газет, колькі выжываннем журналістыкі», паколькі ўладальнікі СМІ 
разглядаюць журналістыку як ліцэнзію на продаж інфармацыі, дзе галоўная 
мэта – зарабіць грошы [145, с. 15].

У айчыннай традыцыі журналістыка заўжды разумелася шырока – як 
творчасць, што выконвае не проста інфармацыйную, але і асаблівую гра-
мадскую, выхаваўча-асветніцкую місію. Невыпадкова журналістыка часам 
з’яўлялася сінонімам публіцыстыкі, і «сёння некаторыя даследчыкі ўсе 
аўтарскія публікацыі ў СМІ адносяць да публіцыстыкі» [376, с. 16].



57

Публіцыстыка, адно з асноўных паняццяў савецкай тэорыі журналістыкі, 
не губляе актуальнасці і ў цяперашні час. Многія сучасныя даследчыкі 
салідарызуюцца з вызначэннем, якое адным з першых прапанаваў Я. Прохараў 
яшчэ ў 1970-я гг. у артыкуле для Вялікай Савецкай Энцыклапедыі, дзе даклад-
на вызначаны спецыфічныя характарыстыкі гэтага феномена: «Публіцыстыка 
(ад лац. publicus – грамадскі) – род твораў, прысвечаных актуальным пы-
танням і з’явам бягучага жыцця грамадства, якія ўтрымліваюць фактычныя 
звесткі аб розных яго баках, ацэнкі з пункту гледжання сацыяльнага ідэалу 
аўтара, а таксама ўяўленні аб шляхах і спосабах дасягнення вылучаных 
мэт. Садзейнічаючы фарміраванню грамадскай думкі, поглядаў, інтарэсаў 
і імкненняў людзей, уплываючы на дзейнасць сацыяльных інстытутаў, 
публіцыстыка адыгрывае важную палітычную і ідэалагічную ролю ў жыцці 
грамадства, служыць… сродкам грамадскага выхавання, агітацыі і прапаганды, 
спосабам арганізацыі і перадачы сацыяльнай інфармацыі. Публіцыстыка звяр-
таецца да з’яў сучаснасці ва ўсім багацці канкрэтных сацыяльных сітуацый (у 
грамадска-палітычнай, эканамічнай, культурна-ідэалагічнай і іншых сферах» 
[343, с. 214]. Я. Прохараў гаворыць і аб спецыфіцы публіцыстычнага стылю, 
якая «заключаецца ў спалучэнні выражаных у рацыянальна-паняційнай форме 
характарыстык і ацэнак падзей, з’яў і працэсаў бягучай гісторыі, прапаган-
дуемых ідэалаў з мастацка-вобразным узнаўленнем карцін жыцця, партрэтаў 
сучаснікаў, характараў і лёсаў удзельнікаў падзей. Публіцыст, такім чынам, 
спалучае якасці грамадска-палітычнага дзеяча з рысамі даследчыка і мастака. 
Пры падрыхтоўцы твораў публіцыстыка часта выкарыстоўвае таксама споса-
бы навуковай папулярызацыі» [343, с. 214].

Сутнасна блізкае вызначэнне публіцыстыкі прапанаваў Б. Стральцоў, 
падкрэсліўшы, што гэта «спецыфічная форма творчасці, своеасаблівы від 
літаратуры» [405, с. 6], «вышэйшы від грамадска-палітычнай літаратуры» 
[405, с. 13]. Даследчык разглядаў публіцыстыку і як адмысловы творчы ме-
тад, спосаб і форму адлюстравання рэчаіснасці: «…асноўнымі творчымі 
метадамі ў журналістыцы з’яўляюцца метад канстатацыі (інфармацыйны), 
метад публіцыстыкі, эсэісцкі метад і метад дзелавой аналітыкі» (вылучана 
аўтарам. – Т. П.) [404, с. 6].

Сучаснымі даследчыкамі публіцыстыка маркіруецца біпалярна: як галіна 
літаратуры і як сфера журналістыкі. Практычна ўсе аўтары згодны з тым, што 
публіцыстыцы ўласцівы актуальнасць, сацыяльна-палітычная накіраванасць, 
ацэначнасць і імкненне ўздзейнічаць на грамадскую думку. Такім чынам, зна-
чэнне слова «публіцыстыка», распаўсюджанага ў айчыннай журналістыцы і 
літаратуры, звязана і з творчасцю, і з грамадскім служэннем. На наш погляд, 
публіцыстыка – адзін з індыкатараў аксіялогіі журналістыкі.

Тэрміны «прэса», «перыядычны друк» напачатку – да з’яўлення элек-
тронных сродкаў перадачы актуальнай інфармацыі – ужываліся ў якасці 
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сінонімаў паняцця «журналістыка». Сёння так называюць у асноўным пе-
рыядычныя друкаваныя выданні (хоць, варта дадаць, тэрмін «прэса» часам 
атаясамліваецца з паняццямі «журналістыка», «сродкі масавай інфармацыі»).

У Законе Рэспублiкi Беларусь «Аб сродках масавай iнфармацыi» 
(2008) юрыдычна замацавана наступнае вызначэнне СМІ: «Сродак масавай 
iнфармацыi – форма перыядычнага распаўсюджання масавай iнфармацыi з 
выкарыстаннем друку, тэлевiзiйнага вяшчання i радыёвяшчання, глабальнай 
камп’ютарнай сеткi iнтэрнэт» [2, с. 2].

Тэрміны «масмедыя», «медыясфера» часта разглядаюцца як сінонімы 
паняцця «сродкі масавай інфармацыі» (паколькі СМІ звычайна суадносяць 
з англамоўным massmedia). Увогуле многія новыя тэрміны, якія маркіруюць 
сучасныя з’явы ў журналістыцы, з’яўляюцца запазычанымі з заходняй 
традыцыі: «медыяіндустрыя», «медыя», «медыясістэма», «медыякампанія», 
«медыятэкст», «мэдыякантэнт», «медыяпрафесіянал», «фрылансер» (ад англ. 
freelancer – пазаштатны работнік), «блогерства» (англ. blog, ад web log – 
інтэрнэт-дзённік падзей, анлайн-дзённік), «рэрайтынг» (ад англ. rewriting – 
лексічнае змяненне арыгінальных тэкстаў з мэтай пазбегнуць абвінавачванняў 
у парушэнні аўтарскага права) і інш.

Медыя – шырокае паняцце, якое абазначае сродкі камунікацыі і ўключае 
ўсю сукупнасць тэхналагічных сістэм і прыёмаў для перадачы інфармацыйных 
паведамленняў у тым ці іншым выглядзе. У. Гарохаў гаворыць пра медыя як 
пра «сукупнасць рэальных і віртуальных камунікацыйных працэсаў, якія за-
бяспечваюць публічны грамадзянскі сацыякультурны дыялог у грамадстве. 
Журналістыка з’яўляецца інстытуцыйнай кампанентай медыя» [103, с. 40]. 
На думку І. Фамічовай, з’явы, якія адносяцца да медыя, шырэйшыя за масме-
дыя, а «масмедыя – шырэйшыя, чым тое, што мы называем СМІ» [439, с. 64]. 
Даследчыца ўдакладняе: да СМІ «адносіцца перыядычны друк, тэлебачанне 
і радыё, а таксама (што не так відавочна) частка рэсурсаў інтэрнэту (дарэчы, 
да гэтага часу не зжыта ўяўленне, што ўвесь інтэрнэт – СМІ)» [439, с. 66]. 
Заўвага вельмі важная, паколькі сам па сабе інтэрнэт не можа з’яўляцца срод-
кам масавай інфармацыі.

Аналізуючы медыяіндустрыю інфармацыйнай эры, Л. Белякова слуш-
на адзначае: «Блізкія па значэнні і дрэнна дыферэнцыруемыя ў штодзён-
ным ужыванні паняцці – медыяіндустрыя, медыясфера, журналістыка – 
адлюстроўваюць розныя грані складанай сацыяльна значнай сферы, якія 
характарызуюць найважнейшы сацыяльны інстытут тэхнагеннай цывілізацыі, 
адказны за інфармацыйнае забеспячэнне і асвету масавай аўдыторыі. Медыя-
сфера – вытворнае медыяіндустрыі, з’яўляецца толькі часткай агульнага, 
адным з элементаў інфармацыйнай прасторы – звышскладанай кібернетычнай 
сістэмы, якая ўключае шматлікія разнастайныя сацыякультурныя феномены 
па вытворчасці і распаўсюджанні інфармацыі, у тым ліку тыя, што не адно-
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сяцца да сферы журналістыкі (навука, мастацтва, рэлігія, мода, спорт, дызайн, 
маркетынг, вербальныя і візуальныя формы прамоўшн і інш.)» [35, с. 19].

Практычна ўсе даследчыкі, незалежна ад канцэптуальных падыходаў, ак-
цэнтуюць увагу на тым, што пры засваенні новых тэрмінаў важна не страціць 
сутнаснага сэнсу паняццяў.

З імклівым развіццём інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій досыць 
інтэнсіўна абмяркоўваецца – і тэарэтыкамі, і журналістамі-практыкамі – пы-
танне замены папяровых газет інтэрнэт-аналагамі, гучаць прадказанні аб 
магчымым знікненні, «хуткай смерці» друкаванай перыёдыкі (стала мод-
ным нават рабіць прагнозы: калі, праз колькі гадоў, дзесяцігоддзяў перастане 
існаваць «традыцыйная» газета). Аднак сур’ёзныя навукоўцы раяць не спя-
шацца хаваць газету. Прафесар Я. Засурскі, напрыклад, адзначае: «Газета – не 
толькі папера, на якой яна надрукавана, гэта больш высокі ўзровень аналізу, 
шырыня і грунтоўнасць ахопу падзей, так неабходная грамадзяніну ХХІ ст.» 
[151, с. 7–8]. Аўтарытэтны даследчык узгадвае апублікаваны ў газеце «Нью-
Ёрк таймс» («The New York Times») 24 жніўня 2009 г. артыкул «У абарону 
газеты» Г. Эванса, які працяглы час працаваў рэдактарам нядзельнай лон-
данскай газеты «Сандзі таймс» («The Sunday Times»). У аснове артыкула – 
рэцэнзія на выдадзеную ў 2009 г. кнігу А. Джонса «Тэорыя навіны. Будучы-
ня навін, якія сілкуюць дэмакратыю». Эванс салідарызуецца з Джонсам у 
крытыцы інфармацыйнай палітыкі тэлебачання і інтэрнэту, якая «ў аснове 
сваёй другасная», а друкаваную газету лічыць жыццёвай сілай «з трапяткім 
сэрцам абшчыны» і мяркуе, што 85 % заснаваных на фактах навін у сеціве і 
на тэлебачанні бяруцца з газет. Ён называе тэлебачанне «другасным медыя» і 
мяркуе, што інтэрнэт-сайты «не стануць падтрымліваць замежныя карпункты, 
штаты карэспандэнтаў па навуцы і культуры» [151, с. 8]. Эванс збянтэжаны 
парадамі футуролага, які рэкамендаваў дэканам факультэтаў журналістыкі 
вучыць наступнае пакаленне «пісаць артыкулы не даўжэй пяцідзесяці слоў». 
З гэтага вынікае рытарычнае пытанне: ці можам мы застацца інфармаванымі, 
калі навіны будуць абмежаваны памерамі экрана мабільнага тэлефона?

Якасным газетам неабходна развіваць паралельныя з папяровымі анлайна-
выя выданні. Я. Засурскі падкрэслівае: «…калі пішуць, што, магчыма, папя-
ровая газета і памрэ, але застанецца электронная версія, якая будзе выконваць 
яе функцыі, з гэтым можна пагадзіцца, а можна і не пагаджацца, таму што 
такі носьбіт, як папера, аказваецца больш даўгавечным і трывалым, чым хут-
кацечныя радкі інтэрнэту і SMS мабільных тэлефонаў» [151, с. 6].

Цалкам пагаджаемся з даследчыкам, паколькі сёння ў сеціве інфармацыя 
можа быць, а назаўтра яна можа знікнуць, прычым назаўсёды. Так, у інтэрнэт-
версіі газеты вельмі лёгка (і беззваротна) выпраўляюцца памылкі, «ляпы», 
недакладнасці. Напрыклад, шырокавядомая кніга «Жывая вера. Ветка» (Ветка – 
горад у Гомельскай вобласці) у газеце «Звязда» (27.02.2013) названа «Жывая 
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вера. Галінка». У інтэрнэт-версіі памылка выпраўлена, тады як на паперы, у 
падшыўках, яна засталася – назаўсёды. Папяровыя архівы газет захоўваюць і 
вяршыні журналістыкі, і яе «нізіны», «ляпы», якія з цягам часу ўспрымаюцца з 
мяккім гумарам, становяцца журналісцкімі байкамі. Газета «Чырвоная змена» 
(30.01.1999): «Дж. Пучыні. “Сум”» (опера называецца «Тóска»). Газета «Бело-
русская нива» (18.04.2002), публікуючы ў рубрыцы «Беларускі ручнік» верш 
Я. Коласа, паставіла партрэт… Я. Купалы. Газета «Советская Белоруссия» 
(15.08.2002) у публікацыі да 85-годдзя Я. Брыля назвала класіка народным 
паэтам Беларусі (у 1981 г. яму прысвоена званне народнага пісьменніка).

Архівіраванне – надзвычай важны для гісторыі паказчык. Прадукт 
журналістыкі ў папяровым варыянце сам па сабе выступае ў якасці і сродку, 
і спосабу архівіравання, які не патрабуе ніякіх (або вымагае мінімальных) 
дадатковых затрат, што павышае адказнасць аўтараў, журналістаў і выдаўцоў 
за напісанае і апублікаванае.

Папяровы носьбіт – больш надзейны фіксатар «гісторыі сучаснасці». 
У якасці важкай аргументацыі можа выступаць гісторыя найстарэйшай бе-
ларускай газеты «Звязда». Аўтар дадзенага даследавання працавала ў газеце 
на працягу 20 гадоў (1992–2012) і мела магчымасць назіраць вяртанне жы-
вой гісторыі журналістыкі. У 2005 г. чытач з вёскі Ігрушка Крупскага раёна 
Б. Красько даслаў у рэдакцыю нумар газеты за 29 чэрвеня 1920 г. «85-гадо-
вы нумар, добра-такі патрапаны, але ўсё ж жывы. І на яго старонках мож-
на прачытаць пра захопніцкія планы барона Урангеля, пра тое, як жывецца 
няшчасным заходнім беларусам за польскімі панамі… Нашаму выданню 
было тады няпоўныя тры гады… Нібы кавалачак жывой гісторыі трапіў 
у рукі. Тым больш каштоўны гэты экзэмпляр, што нават у Нацыянальнай 
бібліятэцы захаваліся не ўсе нумары канца 1920-х гадоў, не кажучы ўжо пра 
пачатак» (Звязда. 2005. 10 чэрвеня). Асобная старонка гісторыі – беларуская 
журналістыка часоў Вялікай Айчыннай вайны: і праз дзесяцігоддзі пасля 
вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў нумары падпольнай 
«Звязды» (май 1942 г. – ліпень 1944 г.) знаходзяцца і працягваюць вяртацца з 
ваеннага ліхалецця ў сучаснасць.

Даследчык В. Сідараў невыпадкова адзначае, што «публікацыя навін у 
друкаванай перыёдыцы больш відавочна, чым раней, фарміруе карціну свету 
і грамадскі парадак дня. Калі газета не здольна апярэдзіць у аператыўнасці 
інтэрнэт і тэлебачанне, яна губляе цікавасць да шырокапалоснага ахопу 
паведамленняў пра падзеі сусветнай палітыкі і ўнутранага жыцця краіны, 
затое абвастрае сваю ўвагу да вузкага спектра інфармацыі аб тым, што 
здарылася ў апошні час. Інфармацыя, атрыманая з розных крыніц, у тым 
ліку і ўласная, асаблівым чынам скампанаваная рэдактарам, становіцца 
арыгінальным журналісцкім творам, які вызначае не толькі твар друкаванага 
выдання, але і асаблівую цікавасць да яго з боку чытача» [381, с. 52].
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Галоўныя аргументы прыхільнікаў ідэі смерці друкаванай перыёдыкі – 
няпросты фінансава-эканамічны стан і зніжэнне тыражоў. Аднак В. Смірнова 
пярэчыць «футуролагам»: калі верыць аб’ектыўным фактам і лічбам, падзенне 
тыражоў друкаваных выданняў на самай справе не носіць такога маштабна-
га характару, як уяўляецца. Так, па звестках Сусветнай газетнай і навіннай 
асацыяцыі (WAN-IFRA), апублікаваных у 2013 г., «больш за палову дарослага 
насельніцтва планеты працягвае штодня чытаць газеты. Пры гэтым варта 
падкрэсліць, што 2,5 млрд чалавек чытае іх у папяровым фармаце і пакуль 
толькі 600 млн – у лічбавым. Адзначаецца таксама, што нягледзячы на тое, 
што друкаваныя наклады газет працягваюць падаць, у сукупнасці ж іх друка-
ваная, анлайнавая і мабільная аўдыторыя дасягнула небывалых памераў» [391, 
с. 29]. Даследчык удакладняе, што сітуацыя адрозніваецца ў розных рэгіёнах 
свету. У 2011 г. WAN-IFRA паведаміла, што, па выніках даследаванняў су-
светнай прэсы, наклады газет сапраўды падаюць, аднак перш за ўсё ў Еўропе 
і асабліва прыкметна – у Паўночнай Амерыцы. Пры гэтым у Азіі і Лацінскай 
Амерыцы яны працягваюць расці.

У той жа час існуе пазіцыя, згодна з якой тыя якасці друкаванай прэ-
сы, што лічацца недахопамі, – платнасць інфармацыі, недастатковая 
аператыўнасць, абмежаванасць у аб’ёмах – могуць стаць яе вартасцямі. Гэта 
тлумачыцца тым, што колькасць інфармацыі, даступнай у інтэрнэце, бязмеж-
ная, але каштоўнасць гэтай інфармацыі нярэдка сумніўная: «Якасць, даклад-
насць, аўтарытэтнасць інфармацыі – вось моцныя бакі друкаваных СМІ, якія 
прапануюць чытачам толькі загадзя адабраны прадукт, створаны аўтарамі, 
якія прайшлі прафесійны адбор» [391, с. 34].

Старшыня Беларускага саюза журналістаў, галоўны рэдактар газе-
ты «Рэспубліка» А. Лемяшонак так абгрунтаваў будучыню папяровай 
журналістыкі: «Дело в том, что слово в газете, книге, то есть нанесенное на 
бумагу, обладает магической силой. Экранное – пропадает в эфирной дымке, а 
это, на котором задерживается взор, призывает к размышлению, к философии. 
И тогда удивительная по своей природе сила заставляет нас думать о многом, 
в том числе и о своем месте в крайне непростом и во многом противоречивом, 
все еще мало изученном мире. Размышляя о большом, неминуемо столкнемся 
и с частным. Ну, например, где и когда стрелка компаса твоей жизни начинает 
сбиваться и врать? Очень важно уловить этот момент. А ведь чаще всего мы 
его упускаем, “торгуясь” сами с собой и с другими. Мы ведь вообще замечаем 
потери не в момент исчезновения, а когда натыкаемся на отсутствие того, что 
сейчас необходимо» (Рэспубліка. 2013. 26 лістапада).

І навукоўцы, і журналісты-практыкі звяртаюць увагу, што якасная га-
зета прывучае да сістэмнага бачання свету і стварае ў свядомасці чалаве-
ка паслядоўныя, прадуманыя і дакладныя ўяўленні аб жыцці і яго развіцці. 
А наяўнасць электронных анлайнавых версій перыёдыкі яшчэ больш узмацняе 
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яе ўплыў на грамадства. Нягледзячы на песімістычныя прагнозы, у газет і 
часопісаў ёсць перспектывы развіцця. Для вырашэння задач па іх адаптацыі 
да новых умоў неабходна правесці карэкціроўку стратэгій, якія дазволяць ім 
паспяхова функцыянаваць у лічбавую эру і заваёўваць новыя пазіцыі.

Пры аналізе працэсаў, характэрных для нацыянальнай медыясферы ў 
апошнія два дзесяцігоддзі, намі былі выкарыстаны ў тым ліку «ўключаныя» 
метады даследавання, у прыватнасці інтэрв’ю з кіраўнікамі ведамстваў, 
на якія ўскладзена функцыя дзяржаўнага рэгулявання ў галіне перадачы і 
распаўсюджання інфармацыі, – Дзяржаўнага камітэта Рэспублікі Беларусь 
па друку (з 14.11.1995 г.), Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь 
(з 24.09.2001 г.). Падрабязнае абмеркаванне стану, праблем і перспектыў 
развіцця беларускай журналістыкі адбылося са старшынёй Дзяржаўнага 
камітэта Рэспублікі Беларусь па друку М. Падгайным (узначальваў 
інфармацыйную галіну з 03.12.1997 па 06.08.2003 г.) [308], з міністрамі 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь У. Русакевічам (узначальваў міністэрства 
з 06.08.2003 па 04.12.2009 г.) [296] і А. Праляскоўскім (узначальваў 
міністэрства з 04.12.2009 па 04.06.2014 г.) [329; 331], з першым намеснікам 
міністра інфармацыі Л. Ананіч (2003–2014; прызначана міністрам інфармацыі 
Рэспублікі Беларусь 30.06.2014 г.) [294; 309].

У маі 2006 г. выйшаў першы нумар беларускага часопіса «Журналист» 
(аўтар манаграфіі была членам яго рэдакцыйнай калегіі ў 2009–2012 гг.). Да 
гэтага часу ў краіне не існавала спецыялізаванага выдання для тэарэтыкаў 
і практыкаў сродкаў масавай інфармацыі. У журналісцкім асяроддзі па 
даўняй традыцыі папулярнасцю карысталіся расійскія часопісы «Журна-
лист» (выдаецца са студзеня 1914 г., пасля рэвалюцыі неаднаразова змяняў 
назву, выходзіў у тым ліку як «Красный журналист», «Советская печать»), 
«Журналистика и медиарынок» (выдаецца з мая 2003 г.). Аднак гэтыя, 
безумоўна, цікавыя і карысныя выданні не заўсёды карэліравалі з вопытам 
беларускіх калег, паколькі непасрэдна скіраваны на расійскія медыярэаліі, 
экспертныя ацэнкі асноўных тэндэнцый функцыянавання друкаваных і 
электронных СМІ суседняй краіны, паспяховых гульцоў тамашняга ме-
дыярынку. У той жа час медыясфера Рэспублікі Беларусь дынамічна 
развіваецца, мае сваю спецыфіку, адметныя прававыя, прафесійна-творчыя 
патрабаванні, матэрыяльна-эканамічныя падмуркі. Заснавальнікі беларус-
кага «Журналиста» – Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь і гра-
мадскае аб’яднанне «Беларускі саюз журналістаў». З улікам асаблівасцей 
інфармацыйнай прасторы Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, шырокага 
распаўсюджання ў прафесійных колах расійскага аднайменнага часопіса, 
на наш погляд, лагічна было б назву выдання зарэгістраваць па-беларуску – 
«Журналіст» (беларускі «Журналист» выходзіць на дзвюх мовах – беларус-
кай і рускай).
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На старонках выдання абмяркоўваліся такія праблемныя тэмы, як прафе-
сіяналізм у журналістыцы; асаблівасці развіцця медыясферы; падрыхтоўка 
журналісцкіх кадраў; магчымасці і перспектывы лічбавага тэлебачання; 
пытанні заканадаўства, канкурэнцыі, маральна-этычнай матывацыі ў інтэрнэт-
СМІ; тэндэнцыі развіцця бясплатных газет і інш. У рубрыках «Актуальна» 
і «Палітычны зрэз» прыводзіліся гутаркі з прадстаўнікамі дзяржаўных 
структур па надзённых пытаннях жыццядзейнасці грамадства; «Праекты» – 
своеасаблівая хроніка значных падзей і мерапрыемстваў інфармацыйнай 
галіны, выстаў, фестываляў і конкурсаў, сярод якіх «Залатая Ліцера», «Тэле-
вяршыня», «Залатое пяро», выстава «СМІ ў Беларусі», Беларускі міжнародны 
медыяфорум, Дзень беларускага пісьменства. У рубрыцы «Асобы» часопіс 
знаёміць калег з прызнанымі майстрамі прафесіі: героямі публікацый былі 
М. Карпенка, П. Суцько, Б. Стральцоў, П. Якубовіч, Д. Жук, Р. Кісель, 
Ю. Казіятка, Г. Давыдзька, У. Андрыевіч, С. Міховіч, А. Карлюкевіч, С. Бяс-
палы, М. Ляшук, А. Васюкевіч, Н. Тулінава і інш. На старонках «Журналиста» 
апублікаваны прэс-партрэты карэспандэнтаў, якія ўнеслі важкі і значны ўклад 
у перамогу над нацысцкай Германіяй, – А. Дзітлава, І. Казлова, І. Муравейкі. 
У аб’ектыве рубрыкі «Фотапогляд» – унікальныя творчыя прэзентацыі 
мэтраў айчыннай фотажурналістыкі і іх маладых калег. Сваё неардынар-
нае бачанне сучаснасці прадставілі С. Плыткевіч, Ю. Іваноў, А. Кляшчук, 
Я. Пясецкі, А. Шаблюк, С. Халадзілін, В. Зянько, П. Прахарэнка і інш. Сам 
факт з’яўлення прафесійнага выдання, якое асвятляе і асэнсоўвае асноўныя 
напрамкі дзейнасці друкаваных і электронных сродкаў масавай інфармацыі, – 
з’ява значная і адметная для беларускай медыяпрасторы.

Праблемы тэрміналогіі, тэорыі і аксіялогіі журналістыкі, прафесіяналізму 
і медыяінтэграцыі, свабоды друку і сацыяльнай адказнасці, новых стратэгій 
прасоўвання інфармацыйных прадуктаў і выкарыстання найноўшых 
тэхналогій абмяркоўваюцца на міжнародных і рэспубліканскіх навукова-
практычных канферэнцыях у Інстытуце журналістыкі БДУ, у ходзе Беларус-
кага міжнароднага медыяфоруму, які штогод праходзіць у Мінску з удзелам 
медыядаследчыкаў і журналістаў з многіх краін свету. Медыяфорум стаў 
пляцоўкай для адкрытых дыскусій па самых актуальных пытаннях, шы-
рокага абмену вопытам. На базе Інстытута журналістыкі БДУ традыцый-
на працуе Летняя школа журналістыкі, у рамках якой адбываецца перадача 
прафесійных ведаў, навыкаў і медыянавацый маладой змене. Такім чынам, у 
час мерапрыемстваў закранаюцца як тэарэтыка-метадалагічныя, навукова-
практычныя, так і грамадска-палітычныя і адукацыйныя пытанні, адбываецца 
непасрэднае злучэнне тэорыі і практыкі журналістыкі.

Асаблівая ўвага на медыяфоруме ў 2010 г. была звернута на праблему 
свабоды слова, у прыватнасці на розныя трактоўкі гэтага паняцця. Для адных 
гэта магчымасць гаварыць, праўдзіва і асэнсавана, пра тое, што яны думаюць, 
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для іншых – дазвол хлусіць і рабіць грошы на правакацыях і плётках; нехта 
жадае дакапацца да ісціны, супрацьстаяць несправядлівасці, а хтосьці пад-
глядвае ў замочную шчыліну і бессаромна смакуе падрабязнасці асабістага 
жыцця іншых людзей. «Цалкам незалежных СМІ няма. Галоўнае ў гэтай 
залежнасці не страціць сваё “я”, а таксама не забыць пра прыстойнасць», – 
лічыць расійскі журналіст А. Лысенка. Ён перакананы, што «журналістыка 
ў сучасным свеце – майстэрства кампрамісу, і юныя журналісты павінны 
вучыцца не толькі прыгожа і якасна пісаць, здымаць, запісваць, але, і гэта 
самае галоўнае, яны павінны ўмець разумець тэму, суразмоўцу» (Звязда. 
2010. 10 чэрвеня). Якасная журналістыка – гэта дасканалая праверка зве-
стак. «Чытачы чакаюць ад нас шчырай і праўдзівай інфармацыі, сумленнай 
і пазітыўнай яе інтэрпрэтацыі, а не інфармацыйных войнаў», – падкрэсліў 
галоўны рэдактар газеты «Советская Белоруссия» П. Якубовіч (Звязда. 2010. 
12 чэрвеня).

Калі СМІ – гэта люстэрка, дык неабходна рабіць усё, каб яно было чы-
стым, а не «крывым люстэркам быцця». Гаворка пра тое, што сучасныя 
масмедыя не толькі адлюстроўваюць існуючы свет, але ў многім ствараюць 
і змяняюць яго. Гэта найважнейшы інструмент фарміравання грамадскай 
думкі як у лакальным, так і ў глабальным маштабе, аднак узмацненне ролі 
журналіста не заўсёды суправаджаецца ростам адказнасці. Сцягам свабоды 
слова нярэдка прыкрываецца ўседазволенасць, жаданне лёгкіх грошай пры 
поўным ігнараванні магчымых наступстваў, пагоня за сенсацыяй ва ўрон 
прафесіяналізму. Менавіта таму з асаблівай вастрынёй паўстае пытанне аб 
барацьбе за «экалогію інфармацыйнай прасторы»: свабода павінна быць не 
«ад», а «дзеля» (Журналист. 2010. № 2. С. 5). Многія СМІ не даюць мараль-
най апоры чалавеку, прасякнуты духам усеагульнага адмаўлення, скепсісу і 
злобы. Немалую ролю ў гэтым адыгрывае і тое, што некаторыя журналісты 
прытрымліваюцца палітыкі двайных стандартаў. На медыяфоруме, напры-
клад, абмяркоўвалася публічнае смяротнае пакаранне прэзідэнта Ірака, якое 
падавалася ў шэрагу СМІ як акт дэмакратыі і барацьбы з тэрарызмам, хоць 
ядзерная зброя (а гэта была галоўная прычына развязвання вайны ў Іраку) 
так і не была знойдзена. У той жа час краіны, дзе ёсць выключныя выпадкі 
прымянення смяротнага пакарання да маньякаў і забойцаў, абвяшчаюцца 
недастойнымі і другараднымі.

СМІ не павінны станавіцца інструментам нагнятання напружанасці, раз-
дування рознагалоссяў і канфліктаў, распаўсюджання правакацыйных чутак, 
рыторыкі нацыянальнага эгаізму. Адказнасць журналіста за вынікі сваёй 
прафесійнай дзейнасці з’яўляецца не толькі маральнай, але і найважнейшай 
грамадскай катэгорыяй. Яна заключаецца ў строгім прытрымліванні праўды 
факта, павазе, увазе да чалавека і выступае гарантыяй падачы аб’ектыўнай і 
дакладнай інфармацыі.
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У Беларусі актывізуюцца працэсы аптымізацыі медыйнай сферы ў 
адпаведнасці з канцэпцыяй рэфармавання дзяржаўных друкаваных СМІ. Знач-
ныя трансфармацыйныя пераўтварэнні адбываюцца як на «вертыкальным», 
так і на «гарызантальным» узроўні. Можна канстатаваць: істотна змяняецца 
ландшафт нацыянальнай медыяпрасторы, узнікаюць новыя інфармацыйныя 
рэсурсы [286, с. 78]. Першай «аптымізацыйнай» ластаўкай стала стварэн-
не 1 лістапада 2012 г. рэдакцыйна-выдавецкай установы (РВУ) «Выдавецкі 
дом “Звязда”», якая аб’яднала пад адным дахам аднайменную штодзённую 
грамадска-палітычную газету і літаратурна-мастацкія выданні краіны.

Пасля прыняцця Закона Рэспублікі Беларусь «Аб сродках масавай 
інфармацыі», які ўступіў у сілу 8 лютага 2009 г., даследчыкі адзначылі: 
складваецца новая беларуская журналістыка [33, с. 267]. На VII Беларускім 
міжнародным медыяфоруме ў чэрвені 2012 г. было абвешчана, што ў 
Беларусі вядзецца работа па стварэнні ўзбуйненых медыяструктур, якія бу-
дуць прадстаўляць вядучыя рэспубліканскія друкаваныя выданні. Замест 
разрозненых рэдакцый гэты сегмент зоймуць два медыяхолдынгі: адзін – 
грамадска-палітычны, другі – у большай ступені культуралагічны. Тагачасны 
кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь У. Макей падкрэсліў, 
што такім чынам будзе сканцэнтраваны творчы патэнцыял, аптымізавана 
эканамічная дзейнасць: «Вынікам рэфармавання павінен стаць выпуск 
якаснага сучаснага інфармацыйнага прадукту, прычым не толькі ў друкава-
ных сродках масавай інфармацыі, але і ў сетцы інтэрнэт. Мяркую, што тым 
самым бу дзе актуалізаваны прамы дыялог з журналісцкімі супольнасцямі 
іншых краін, адпаведнымі міжнароднымі інстытутамі, пашыраны чытацкія 
аўдыторыі» [313, c. 5].

Своеасаблівую «дарожную карту» аптымізацыі сістэмы СМІ краіны 
выклаў міністр інфармацыі А. Праляскоўскі ў інтэрв’ю часопісу «Беларуская 
думка» ў лістападзе 2012 г. Ён падкрэсліў, што рэфармаванне дзяржаўных 
медыяструктур будзе садзейнічаць паляпшэнню канкурэнтаздольнасці СМІ 
ў новых умовах развіцця інфармацыйнага рынку, паколькі аптымізацыя сфе-
ры друкаваных СМІ накіравана на павышэнне эфектыўнасці дзяржаўнай 
інфармацыйнай палітыкі, канцэнтрацыю прафесійнага патэнцыялу, а не на 
механічнае скарачэнне выдаткаў за кошт людзей. Часта адны і тыя ж падзеі ў 
розных выданнях асвятляюцца аднолькава – таму «навошта займацца дубля-
ваннем? Гэта не дае дадатковага эфекту ні ў інфармацыйным, ні ў фінансавым 
плане. А часам і наадварот. Да таго ж пяць штодзённых дзяржаўных маса-
вых палітычных газет для нашай невялікай краіны – гэта залішні рэсурс» 
[95, с. 7]. Кіраўнік інфармацыйнай галіны ў гэтым «праграмным» інтэрв’ю 
выклаў сцэнарый змен у медыяпрасторы: «На першым этапе аптымізацыя 
рэдакцый закране арганізацыйна-гаспадарчую кухню: адбудзецца аб’яднанне 
адміністрацыйнага апарату, стварэнне агульнай для рэспубліканскіх газет 
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службы маркетынгу, бухгалтэрыі, юрыдычнай службы, гэта значыць пла-
нуецца стварыць адзіную юрыдычную асобу». А другі этап рэфармавання 
закране ўжо творчую дзейнасць рэдакцый: «Пакуль яшчэ заўчасна казаць аб 
канкрэтных дэталях. Як міністр інфармацыі я бяру на сябе абавязацельства 
рэалізаваць гэту рэформу такім чынам, каб тыя прафесіяналы, якія сёння 
працуюць у нашых газетах, не былі пакрыўджаны. Ніхто не будзе выкінуты 
на вуліцу і пакінуты без увагі. <…> Ёсць сфарміраваныя і заслужаныя буй-
ныя журналісцкія калектывы, і крыўдзіць іх было б няправільна» [95, с. 7]. 
У якасці станоўчага прыкладу аптымізацыі названа РВУ «Выдавецкі дом 
“Звязда”»: усе выданні, якія ўвайшлі ў гэта аб’яднанне, захоўваюць ранейшую 
перыядычнасць і аб’ёмы.

У склад РВУ «Выдавецкі дом “Звязда”» ўвайшлі літаратурна-мастацкія 
часопісы «Полымя», «Нёман», «Маладосць», часопіс сатыры і гумару «Во-
жык», штотыднёвая газета «Літаратура і мастацтва», выдавецкі аддзел, які 
ажыццяўляе выпуск кніг (гэтыя структуры ўваходзілі ў склад рэдакцыйна-
выдавецкай установы «Літаратура і мастацтва»), а таксама ўрадавая і парла-
менцкая газета «Звязда». У студзені 2014 г. да выдавецкага дома далучыўся 
экалагічны часопіс «Родная прырода» (са студзеня 2015 г. ён выходзіць з 
дадаткам «Юны натураліст»); з кастрычніка 2014 г. – часопіс для жанчын 
«Алеся». Са студзеня 2015 г. адноўлена самастойнае выданне штомесячна-
га часопіса для школьнікаў «Бярозка», які з 2012 г. з’яўляўся дадаткам да 
часопіса «Маладосць».

Ці можна назваць новую інфармацыйную структуру холдынгам? Ды-
рэктар – галоўны рэдактар РВУ «Выдавецкі дом “Звязда”» А. Карлюкевіч 
адзначыў: «Холдынг – гэта сістэма камерцыйных арганізацый. Яна ўключае 
ў сябе “кіруючую кампанію”, якая валодае кантрольнымі пакетамі дач-
чыных кампаній, і самі даччыныя кампаніі. Кіруючая кампанія можа вы-
конваць не толькі кіруючыя, але і гаспадарчыя функцыі. Так што мы ўсё ж 
рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова» [446, с. 49]. Разам з тым ідэю холдынга 
можна разумець і больш шырока: «Дзеля чаго аб’ядноўваюцца ў холдынг, 
а не ствараюць аб’яднанні кшталту трэста ці канцэрна, дзе суб’екты га-
спадарання застаюцца самастойнымі структурамі? Мэта дастаткова ясная: 
каб заваёўваць новыя сектары рынку і зніжаць выдаткі. <…> Стварэн-
не агульнай гаспадарчай структуры дае магчымасць найбольш акрэсле-
на выкарыстоўваць агульны бюджэт, які дазваляе, між іншым, узважа-
на падыходзіць да пераразмеркавання сродкаў, акумулявання іх у межах 
аднаго прадпрыемства. Зразумела, што ў грамадска-палітычнага масава-
га і літаратурна-мастацкага выданняў заўсёды розныя бюджэты, розныя 
заробкі і выдаткі» [446, с. 49]. Такім чынам, грамадска-палітычная газета 
ў пэўным сэнсе выступае той кіруючай кампаніяй, якая ўплывае на стан 
развіцця астатніх партнёраў і ўвогуле на «холдынг» – выдавецкі дом, пры-
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чым не толькі з эканамічнага пункту гледжання, але і ў арганізацыйным, 
творчым аспектах. А. Карлюкевіч адзначыў: газета «Звязда» «падстаўляе 
плячо» літаратурна-мастацкім выданням. Рэкламуючы для сваіх чытачоў 
літаратурна-мастацкую перыёдыку, «Звязда» павялічвае і колькасць яе 
чытачоў. Можна весці размову і пра наяўнасць большых маркетынгавых 
магчымасцей у некалькіх рэдакцыях, узятых разам.

У сувязі са стварэннем РВУ «Выдавецкі дом “Звязда”» лагічна будзе 
ўзгадаць некаторыя вехі гісторыі найстарэйшай беларускай газеты ваеннага 
і пасляваеннага этапаў, дзе дакладна выяўляюцца элементы «холдынга». У час 
Вялікай Айчыннай вайны па iнiцыятыве i пры ўдзеле «Звязды» выпускалiся 
«даччыныя» выданнi – агітплакаты «Раздавім фашысцкую гадзіну» і «Ста-
линские комиссары».

Першы нумар сатырычнага выдання «Раздавім фашысцкую гадзіну» 
пабачыў свет 5 лiпеня 1941 г. У лагатыпе назвы пазначана: «Агітплакат. 
Выданне газеты “Звязда”». У ліпені 1941 г. выйшла 13 нумароў, у жніўні – 
6 (усяго да мая 1945 г. былі выдадзены 142 нумары). Спачатку агітплакат 
выходзіў на рускай мове, з сакавіка 1942 г. – на беларускай, менавіта тады ён 
і ператварыўся ў газету-плакат. Выдаваўся ў Гомелі, потым у прыфрантавой 
паласе, у Маскве, Навабеліцы, Мінску. У ім змяшчаліся фельетоны, памфле-
ты, сатырычныя вершаваныя і празаічныя літаратурныя творы, карыкатуры. 
Друкаваліся творы Якуба Коласа, Янкі Купалы, Анатоля Астрэйкі, Петру-
ся Броўкі, Янкі Брыля, Васіля Віткі, Кандрата Крапівы, Максіма Лужаніна, 
Пімена Панчанкі, Максіма Танка і інш. Са жніўня 1945 г. агітплакат выходзіць 
як сатырычна-гумарыстычны часопіс «Вожык». Такім чынам, увайшоўшы 
ў склад выдавецкага дома «Звязда», «Вожык» у пэўным сэнсе вярнуўся да 
сваіх вытокаў.

Невядомая старонка гісторыі газеты адгарнулася ў 2007 г., калі 
«Звязда» і Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вай-
ны ажыццяўлялі сумесны праект «Радок “Звязды” ў гісторыі краіны». 
Супрацоўнiкi музея знайшлi ў фондавай калекцыi газет яшчэ адно выдан-
не газеты «Звязда» – агiтплакат «Сталинские комиссары» (Звязда. 2007. 
28 лістапада). Захаваўся толькі адзін экзэмпляр гэтага выдання: № 17 за 
жнiвень 1941 г. Указ Прэзiдыума Вярхоўнага Савета СССР аб рэарганiзацыi 
органаў прапаганды i ўвядзеннi Інстытута ваенных камiсараў з’явiўся 
16 лiпеня 1941 г. Зыходзячы з таго, што да восенi 1942 г. камандныя ка-
дры набылi вопыт вядзення баявых дзеянняў, загартавалiся i памацнелi, 
павысiлiся маральна-баявыя якасцi асабовага складу, 9 кастрычнiка 1942 г. 
Прэзiдыум Вярхоўнага Савета СССР скасаваў Інстытут ваенных камiсараў 
i ўстанавiў поўнае адзiнаначалле ва Узброеных Сiлах СССР. За гэты кароткi 
гiстарычны прамежак часу ваенныя камiсары выканалi свае задачы ў самы 
цяжкi перыяд вайны, аб iх шмат пiсалi ўсе газеты. А «Звязда» выдавала 
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агiтплакат «Сталинские комиссары». Улiчваючы, што ўказ аб увядзеннi 
Інстытута ваенных камiсараў быў выдадзены 16 лiпеня, а ў фондах музея 
захоўваецца жнiвеньскi экзэмпляр агітплаката, № 17, можна меркаваць, што 
перыядычнасць яго выхаду была дастаткова высокай: напэўна, ён выдаваўся 
прыкладна праз дзень. Месцам выдання стаў, хутчэй за ўсё, Гомель, якi быў 
акупаваны 19 жнiўня 1941 г. Аднак нi дакументальных звестак аб гэтым 
унiкальным выданнi, нi прозвiшчаў мастакоў i журналiстаў, якiя выпускалi 
агiтплакат, пакуль што не знойдзена.

У 1960 г. было заснавана газетна-часопіснае выдавецтва ЦК КПБ, якое 
да 1969 г. мела аднайменную з найстарэйшай беларускай газетай назву – 
«Звязда». Так, па стане на 1970 г. выдавецтва выпускала рэспубліканскія 
газеты (агульным разавым тыражом 2 547 353 экз.) «Звязда», «Советская Бе-
лоруссия», «Сельская газета», «Чырвоная змена», «Знамя юности», «Піянер 
Беларусі», «Зорька», абласную газету «Мінская праўда» і гарадскую газету 
«Вячэрні Мінск» (на беларускай і рускай мовах); часопісы (агульным разавым 
тыражом 997 622 экз.) «Коммунист Белоруссии», «Маладосць», «Вожык» 
(дадаткі «Бібліятэка “Вожыка”» і плакат «На калючкі»), «Вясёлка», «Бярозка», 
«Работніца і сялянка», «Блокнот агитатора», «На экранах Белоруссии» [83, 
с. 183]. Гэта буйная медыяструктура распалася ў пачатку 1990-х гг., калі з раз-
валам Савецкага Саюза «рэвалюцыйныя» змены адбываліся ва ўсіх сферах 
грамадскага жыцця, у тым ліку інфармацыйнай. Аднак, магчыма, менавіта 
гэта медыяструктура і паслужыла ў пэўным сэнсе штуршком, узорам для 
распачатай у 2012 г. аптымізацыі сродкаў масавай інфармацыі Рэспублікі 
Беларусь.

Пра стварэнне друкаванага грамадска-палітычнага холдынга на базе 
газеты «Советская Белоруссия» вялася размова ў самым пачатку рэфарма-
цыйнага шляху: пры аптымізацыі рэспубліканскіх друкаваных СМІ мерка-
валася абапірацца «на самае масавае і ва ўсіх сэнсах паспяховае штодзённае 
грамадска-палітычнае выданне – газету “Советская Белоруссия”» [95, с. 7]. 
У адпаведнасці з распараджэннем «Аб некаторых пытаннях рэарганізацыі 
асобных рэдакцый сродкаў масавай інфармацыі» ад 10 студзеня 2013 г., 
падпісаным тагачаснымі прэм’ер-міністрам М. Мясніковічам і кіраўніком 
Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Кабяковым, было запла-
навана правесці рэарганізацыю ўстаноў «Рэдакцыя газеты “Рэспубліка”» і 
«Рэдакцыя газеты “Белорусская нива”» шляхам іх далучэння да ўстановы 
Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты “Совет-
ская Белоруссия”»; Міністэрству адукацыі даручана прыняць рашэнне аб 
рэарганізацыі ўстановы «Рэдакцыя газеты “Знамя юности”» шляхам далучэн-
ня да «Советской Белоруссии»; Міністэрству інфармацыі – ініцыяваць раз-
гляд на пазачарговым агульным сходзе акцыянераў адкрытага акцыянернага 
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таварыства (ААТ) «Народная газета» пытанняў перадачы функцый рэдакцыі 
газеты «Советской Белоруссии» і ліквідацыі гэтага таварыства [458].

У журналісцкіх колах гэты дакумент быў успрыняты з пэўнай доляй 
трывогі і заклапочанасці. Старшыня Беларускага саюза журналістаў (БСЖ), 
галоўны рэдактар газеты «Рэспубліка» А. Лемяшонак назваў сітуацыю «ня-
простай». У артыкуле «”Рэспубліка” – была, есть и будет!» 21 лютага 2013 г. 
ён адзначыў: «Пришла пора успокоить тех, кто собирался нагишом попля-
сать вокруг костра, в котором якобы должны были сгореть четыре известные 
республиканские газеты – “Знамя юности”, “Белорусская нива”, “Народная 
газета” и “Рэспубліка”. Одевайтесь! Праздника не будет. <…> Зато как за-
горелись глаза у тех, кто мечтал занять эту нишу! Как изгалялись они на не-
которых сайтах, пытаясь опорочить и саму идею реорганизации, и особенно 
ее участников! Вот их первый и главный миф: государство не в силах про-
кормить своих пропагандистов, четыре этих издания тяжелой ношей легли на 
плечи государства, якобы самоокупаемость их составляет не более 20 %. <…> 
Сегодня уже в открытых источниках (материалы итоговой коллегии Мини-
стерства информации) есть абсолютно все данные о финансовой деятельности 
этих изданий. Из них видно, что самоокупаемость их, не в пример живущим 
на гранты и подачки “доброжелателям”, достигает 90 %, а остальное – госза-
каз, за который следует платить любому субъекту, в том числе частному». Па 
словах А. Лемяшонка, газета «Рэспубліка» ўвогуле самаакупная, «в дотации 
не нуждается и в ближайшее время после соответствующей реорганизации 
ее экономика станет еще лучше».

Згодна з пастановай Савета Міністраў № 322 ад 30 красавіка 2013 г. 
рэдакцыі газет «Рэспубліка» і «Белорусская нива» 1 ліпеня 2013 г. аб’ядналіся 
з газетай «Советская Белоруссия», пазней далучыліся «Народная газета» і 
«Знамя юности». Са студзеня 2014 г. установа Адміністрацыі Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты “Советская Белоруссия”» з’яўляецца 
выдаўцом газет «Советская Белоруссия», «Рэспубліка», «Белорусская нива», 
«Народная газета», «Знамя юности», «Союз», «Союзное вече», «Голас 
Радзімы», «The Minsk Times», часопісаў «Спецназ», «Беларусь. Belarus». 
Сярод кардынальных змен можна вылучыць наступныя. Са студзеня 2014 г. 
«Народная газета» стала штотыднёвай, выходзіць па пятніцах на 64 старонках 
(да гэтага, з часу заснавання ў кастрычніку 1990 г., была штодзённай). Газета 
«Белорусская нива» вярнула ранейшую назву – «Сельская газета». У нумары 
за 31 студзеня 2013 г. на першай старонцы змешчаны зварот да чытачоў пад 
назвай «“Белорусская нива” – “Сельская газета”: Эстафета передается сегод-
ня», дзе паведамляецца аб тым, што гэта апошні нумар у гісторыі «Белорус-
ской нивы», у 2014 г. выданне выйдзе ўжо пад сваёй «новай-старой» назвай: 
«Почти 30 лет – с 1962 по 1991 год – “Сельская газета”, приняв эстафету от 
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“Колхозной правды”, писала о жизни белорусского крестьянства – ничего не 
приукрашивая и не скрывая… Больше двадцати лет эту линию продолжала 
и нынешняя “Белорусская нива”. За свою почти 93-летнюю историю газета 
переименовывалась не единожды. Но всегда она оставалась сельской газетой! 
Все эти годы она всегда была с теми, кто растит хлеб и доит коров, кто не 
только поит и кормит страну, но и отличается преданностью родной земле, 
высочайшей ответственностью и глубоким нравственным началом… “Бело-
русская нива” прощается с вами с чувством исполненного долга. Принима-
ющая эстафету и обновляемая “Сельская газета” верит, что впереди у нас еще 
много-много встреч с читателями».

На медыйным рынку Беларусі не зніжаецца папулярнасць рэгіянальнай 
прэсы: чытачоў цікавіць усё, што адбываецца ў іх раёне, горадзе, вобласці. 
Наклады рэгіянальнай перыёдыкі ў асноўным стабільныя або зніжаюцца ня-
значна. Рэгіянальную прэсу характарызуе паважлівае стаўленне да чытацкай 
аўдыторыі. Рэальная медыяканкурэнцыя падштурхоўвае да творчых пошукаў 
і арыгінальных рашэнняў у сферы менеджменту: разам з дзяржаўнымі 
рэгіянальнымі СМІ, заснавальнікамі якіх выступаюць мясцовыя органы 
ўлады, усё больш рэгіструецца прыватных рэгіянальных выданняў. Некаторыя 
з іх трывала занялі сваю нішу (як газета «Вечерний Брест»), дэманструюць 
высокі ўзровень журналісцкага майстэрства, глыбіню даследавання праблем 
рэгіёна, крэатыўнасць маркетынгавых канцэпцый: сістэма альтэрнатыўнай 
падпіскі, аператыўная кур’ерская дастаўка і г. д. Тым не менш у значнай 
большасці рэгіёнаў аўдыторыя аддае перавагу дзяржаўным СМІ: газетам з 
гісторыяй, традыцыямі, рэпутацыяй.

Трансфармацыйныя працэсы адбываюцца і ў рэгіянальных друкаваных 
СМІ. Сярод навацый – змена перыядычнасці: раённыя газеты паступова 
пераходзяць на штотыднёвы фармат выхаду. Матывацыйныя крытэрыі гэ-
тага кроку наступныя: паляпшэнне фінансава-эканамічных паказчыкаў, 
зместавага элемента выданняў, павышэнне колькасці і якасці аналітычных 
матэрыялаў, удасканаленне дызайну. У крызісных 2011–2012 гг. аб’ёмы шэ-
рагу рэгіянальных газет былі зніжаны; многія выданні адмовіліся ад поўнага 
колеру, перайшлі на чорна-белае выкананне. З паляпшэннем фінансава-
эканамічнага становішча павялічваюцца аб’ёмы і каляровасць. Аднак знач-
ная частка рэгіянальных газет па-ранейшаму выпускаецца ў двухколерным 
варыянце.

Зроблены канкрэтныя крокі ў напрамку рэгіянальнай «медыяхалдын-
гізацыі» з мэтай пашырэння маркетынгавых магчымасцей, паляпшэння 
фінансава-эканамічнага і творчага патэнцыялу рэдакцый. Так, істотныя змены 
адбыліся ў медыйнай прасторы Магілёва: у лютым 2013 г. створана камуналь-
нае выдавецкае ўнітарнае прадпрыемства (КВУП) «Інфармацыйнае агенцтва 
“Магілёўскія ведамасці”», якое аб’яднала абласную грамадска-палітычную 
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газету «Магілёўскія ведамасці», два штотыднёвікі, «Могилевскую правду» і 
«Днепровскую неделю», а таксама наваствораны інфармацыйны партал – сайт 
mоgіlеvnеws.bу. Пры гэтым кожнае з перыядычных выданняў захавала асоб-
ны падпісны індэкс, выдаўцом усіх газет з’яўляецца КВУП «Інфармацыйнае 
агенцтва “Магілёўскія ведамасці”». Галоўны рэдактар установы С. Шутава ў 
інтэрв’ю газеце «Звязда» 6 жніўня 2013 г. адзначыла: «Сёння не сакрэт, што 
выжываць лепш разам. Таму найперш аб’яднанне зроблена для паляпшэння 
фінансава-эканамічнага стану рэдакцый. Вядома, газеты выходзяць у свет, 
як і раней. Але цяпер у нас адзіныя бухгалтэрыя і рэкламная служба, якія 
працуюць на ўсе выданні. Газеты і сайт узначальваюць свае рэдактары, але 
журналісты працуюць на ўсе “франты”, і гэта таксама эканомія творчых сіл… 
Мы настроены захаваць усе тры газеты». Пры гэтым галоўны рэдактар па-
тлумачыла, што асноўным праектам для іх з’яўляецца сайт: «На яго развіццё 
робім асноўны націск. Гэта наша будучыня. Трэба ўлічваць сітуацыю: газеты, 
вядома, застануцца, але ўсе сёння ў інтэрнэце. Нам выпадае нарошчваць там 
сваю прысутнасць… Мы ставім перад сабой задачу стаць галоўнай крыніцай 
навін на Магілёўшчыне. Арыентуемся толькі на рэгіянальныя навіны, і каб 
інфармацыя на сайце абнаўлялася штогадзіну. Каб навіны з’яўляліся нават у 
непрацоўны час і выхадныя дні».

Аналізуючы медыянавацыі, выкажам асцярожную заклапочанасць ад-
носна так званай «эканоміі творчых сіл» – сітуацыі, калі адсутнічае творчы 
рэдакцыйны калектыў канкрэтнага выдання: журналісты працуюць на ўсе 
выданні. У дадзеным выпадку прагноз можа быць не самы аптымістычны: 
у перспектыве падобная эканомія творчых сіл пагражае абярнуцца творчай 
аднастайнасцю, безаблічнасцю выданняў; газеты могуць прыпадобніцца сё-
страм-трайнятам, лёс якіх будзе непрадказальны. Эфектыўнасць дадзенага 
рашэння вызначыць час, менавіта практыка – крытэрый ісціны.

У цэлым указаныя навацыі можна ацаніць станоўча: у працэсе рэфарма-
вання абласных медыярэсурсаў Магілёўшчыны не было ліквідавана ні адно 
перыядычнае выданне – гэта сведчанне павагі да гісторыі свайго рэгіёна і го-
нару за назапашаныя калегамі-папярэднікамі традыцыі. На першай старонцы 
газеты «Магілёўскія ведамасці» пазначана: выдаецца з 1990 г., 1838–1917 гг. –  
«Могилевские губернские ведомости»; «Могилевская правда»: выдаецца са 
студзеня 1918 г. Штотыднёвік «Днепровская неделя» адлічвае сваю біяграфію 
з 1984 г.

Зусім іншы алгарытм медыяаптымізацыі абласных СМІ выбралі на 
Віцебшчыне – стварэнне новай абласной грамадска-палітычнай газеты 
«Витебские вести» шляхам зліцця рэдакцый газет «Віцебскі рабочы» і «На-
роднае слова»: «Аб’яднаны калектыў успрыме лепшыя традыцыі і вопыт, 
назапашаныя пакаленнямі журналістаў “Віцебскага рабочага” і “Народнага 
слова”, і перанясе іх у новае выданне, а таксама знойдзе ўласны творчы 
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стыль і тэматыку, якія не толькі захаваюць за выданнем чытачоў цяперашніх 
абласных газет, але і заваююць для “Витебских вестей” новую чытацкую 
аўдыторыю» [72].

Абласная газета «Народнае слова» была заснавана ў жніўні 1990 г. 
Віцебскім абласным Саветам дэпутатаў, з чэрвеня 1995 г. яе заснавальнікам 
стаў і Віцебскі аблвыканкам.

«Віцебскі рабочы» – адна са старэйшых газет Беларусі, першы нумар 
выйшаў 29 кастрычніка (11 лістапада) 1917 г. У час Вялікай Айчыннай вайны 
газета выдавалася на акупаванай тэрыторыі, пазней – у прыфрантавой паласе. 
У 1967 г. выданне ўзнагароджана ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.

У артыкуле «Одна из лучших газет в тылу противника» Т. Кузьміч, 
супрацоўніца «Віцебскага рабочага» з 1971 па 2007 г., слушна піша: «Газе-
та – не простой бездушный листок бумаги, она – живой организм, жизненные 
силы которого питаются талантом многих поколений журналистов. Газета, как 
и люди, смеется и плачет, радуется и грустит. А еще она способна зажигать, 
поднимать людей на героические дела во имя Родины. Так было в самый 
трудный для Отчизны час… Уже в первых числах июля 1942 года боевой 
орган Витебского подпольного обкома партии во весь голос заговорил с на-
родными мстителями, населением временно оккупированной территории 
Беларуси, Псковщины, Смоленщины, Калининской области России… На 
поиски редакции и типографии бросались отборные части эсэсовцев. Газета 
вынуждена была переезжать из деревни в деревню. Небольшой по формату 
“Віцебскі рабочы”… гневно изобличал лживую фашистскую пропаганду, 
рассказывал о зверствах гитлеровских извергов, звал народ на борьбу» [207]. 
Высока ацэньваў уклад газеты ў агульнанародную барацьбу з ворагам славуты 
партызанскі камандзір Мінай Піліпавіч Шмыроў, які ўспамінаў: «Фашистский 
зверь, отброшенный от Москвы, сконцентрировал крупные воинские соеди-
нения в районе размещения нашей 1-й Белорусской партизанской бригады. 
Завязались кровопролитные бои… Очень тяжело приходилось партизанам, 
временами так тяжело, что некоторые наши товарищи, думая, что мы одино-
ки, отчаялись в успехе борьбы и потеряли веру в победу. И вдруг получаем 
газету “Віцебскі рабочы”. Сколько было у бойцов радости! Из газеты мы не 
только узнали о героической борьбе советского народа с врагом, а главное, по-
чувствовали, что мы не одни, что даже в тылу врага… мы имеем свою газету, 
свой действующий в тылу врага Витебский обком партии. Понятно, почему 
мы зачитывали до дыр каждый новый номер “Віцебскага рабочага”» [207].

У рубрыцы «Оптимизация СМИ» 3 мая 2013 г. «Віцебскі рабочы» 
апублікаваў рэдакцыйны артыкул «Реформа “четвертой власти”», дзе паве-
дамляецца пра зліццё дзвюх абласных газет і адзначаецца, што новы «ин-
формационный продукт исключит дублирование информации», «позволит 
избежать распыления финансовых средств».
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Створаная абласная газета «Витебские вести» выходзіць з 2 ліпеня 2013 г. 
Як аказалася, выданні «Віцебскі рабочы» і «Народнае слова» проста закрылі: 
ніякага напаміну пра іх «Витебские вести» не ўтрымліваюць.

За больш як 95 гадоў існавання «Віцебскага рабочага», колішняга 
галоўнага інфармацыйнага брэнда рэгіёна, выйшла 22 486 нумароў газе-
ты, апошні – 29 чэрвеня 2013 г. Цяжка патлумачыць і зразумець, чаму ў 
вобласці не знайшлі кампраміснага рашэння і не захавалі газету-гісторыю. 
На наш погляд, гэта быў недастаткова прадуманы крок (у журналісцкім 
асяроддзі ён успрыняты неадназначна). У перспектыве, цалкам верагодна, 
сітуацыя зменіцца і да 100-годдзя выхаду першага нумара «Віцебскага 
рабочага» гэты брэнд – у тым ці іншым выглядзе – будзе вернуты ў медыя-
прастору краіны.

Варта дадаць, што «Витебским вестям» аказалася вельмі няпроста кан-
курыраваць з гарадской газетай «Віцьбічы», якая выдаецца з сакавіка 1991 г. 
(заснавальнікі – Віцебскі гарадскі выканаўчы камітэт і Віцебскі гарадскі Са-
вет дэпутатаў). Газета «Віцьбічы» распаўсюджваецца не толькі ў горадзе, 
але і ў вобласці, на працягу доўгага часу ўтрымлівае першынство як самае 
тыражнае рэгіянальнае выданне краіны. Абедзве газеты выходзяць тры разы 
на тыдзень, аднак іх тыражы істотна адрозніваюцца. Так, па стане на май 
2015 г. тыраж газеты «Віцьбічы» па аўторках і суботах складаў 19 587 экз., 
па чацвяргах – 45 281 (штотыднёвы тыраж 84 455); тыраж газеты «Витебские 
вести» па аўторках і суботах – 10 561 экз., па чацвяргах – 17 352 (штотыднёвы 
тыраж 38 524).

На Гомельшчыне стаўленне да гісторыі абласной газеты зусім іншае: 
«Гомельская праўда» ўспрымаецца як культурны, духоўны набытак рэгіёна. 
Менавіта аксіялагічныя крытэрыі вызначаюць формулу поспеху адной з 
лепшых абласных газет краіны: імідж газеты = яе гісторыя + рэпутацыя. 
У інтэрв’ю часопісу «Журналист» галоўны рэдактар газеты С. Бяспалы 
паведаміў, што рэдакцыі ўдалося ўдакладніць не толькі гісторыю сваёй газе-
ты, але і гісторыю айчыннай журналістыкі: «В последнее время журналисты 
активно занимались историей газеты. Вели переписку с архивами и библио-
теками Москвы, Санкт-Петербурга, общались с сотрудниками областного 
архива. Нашли много интересных документов, узнали фамилии практически 
всех редакторов – их было не 30, как полагали ранее, а вдвое больше. Тогда 
же выяснилось, что настоящий день рождения нашей газеты – не 12 ноября, а 
22 марта 1917 г. Именно в этот день (по новому стилю) вышел первый номер 
“Известий Гомельского Совета рабочих и солдатских депутатов”, преемни-
цей которых спустя годы и стала “Гомельская праўда”. Получается, что наша 
газета – старейшая в Беларуси!.. Две гомельские улицы носят имена бывших 
редакторов “ГП” – Николая Билецкого и Ильи Кожара, а недавно появил-
ся бульвар “Гомельскай праўды”. Кстати, ветеранам редакции “Гомельскую 
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праўду” выписываем до конца жизни» [328, с. 15]. Дзякуючы прадуманай 
рэдакцыйнай палітыцы выданне працуе з прыбыткам. Той факт, што ў аблас-
ным цэнтры з’явіўся бульвар «Гомельскай праўды», – красамоўнае сведчанне 
аўтарытэтнасці выдання. Газета была і застаеццца для вобласці вядучым 
інфармацыйным брэндам, медыякаштоўнасцю.

Важным і значным крокам у развіцці нацыянальнай медыяпрасторы 
стала стварэнне інтэрнэт-партала беларускіх дзяржаўных сродкаў маса-
вай інфармацыі «СМІ Беларусі» (belsmі.by), які афіцыйна пачаў працаваць 
у маі 2015 г. Ініцыятыва стварэння гэтага рэсурсу належыць Міністэрству 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь, у яе аснове – Нацыянальная праграма паско-
ранага развіцця паслуг у сферы інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій 
на 2011–2015 гг., зацверджаная пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Бе-
ларусь 28 сакавіка 2011 г. (№ 384). Адміністраванне партала ажыццяўляе 
ўпраўленне інтэрнэт-праектаў рэдакцыі газеты «Советская Белоруссия». 
Аб’яднаны рэсурс стаў агрэгатарам навін і аналітыкі з усіх дзяржаўных 
сродкаў масавай інфармацыі краіны. Партал прызначаны для забеспячэн-
ня больш шырокай і эфектыўнай прысутнасці кантэнту, у першую чаргу 
рэгіянальных СМІ, у асноўных пошукавых сістэмах глабальнай сеткі: у 
адрозненне ад інтэрнэт-рэсурсаў вядучых рэспубліканскіх СМІ большасць 
электронных версій раённых і гарадскіх газет слаба аптымізавана пад за-
пыты карыстальнікаў інтэрнэту, многія сайты рэгіянальных выданняў не-
дасканалыя, што прыводзіць да страты чытацкай аўдыторыі, асабліва з-за 
мяжы. Новы рэсурс дазваляе наведніку на адной пляцоўцы атрымаць доступ 
да асноўных навін сталіцы і рэгіёнаў, садзейнічае папулярызацыі раённых і 
гарадскіх медыя [286, с. 82].

Дзеля захавання і замацавання каштоўнаснай сістэмы медыясфе-
ры, распаўсюджвання лепшых традыцый нацыянальных сродкаў масавай 
інфармацыі, на наш погляд, неабходна стварыць музей гісторыі беларускай 
журналістыкі – намаганнямі Беларускага саюза журналістаў, рэдакцыйных 
калектываў краіны, Інстытута журналістыкі БДУ, Нацыянальнай дзяржаўнай 
тэлерадыёкампаніі, Міністэрства інфармацыі і Нацыянальнага архіва 
Рэспублікі Беларусь.

Падсумоўваючы тэарэтыка-метадалагічнае абгрунтаванне актуальнасці 
даследавання аксіялогіі журналістыкі, зафіксуем наступныя высновы:

Аксіялагічныя вышукі другой паловы ХХ – пачатку ХХІ ст. па сваіх асно-
ватворных ідэях абапіраюцца на класічныя аксіялагічныя канцэпцыі і разам 
з тым творча развіваюць іх, працягваюць удакладняць і пашыраць парадыг-
мальную прастору даследавання.

Нягледзячы на шырокую папулярнасць у сацыягуманітарыстыцы, 
аксіялогія як тэорыя каштоўнасцей усё яшчэ не атрымала дакладна вызна-
чанага канцэптуальнага і структурна-функцыянальнага адзінства, застаецца 
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недастаткова распрацаванай і абгрунтаванай сістэмай навуковых ведаў. Гэта 
пэўная стратэгічная мэта, якая накіроўвае і арыентуе навукоўцаў на далейшы 
разгляд актуальнай тэматыкі.

Для журналістыкі як сацыяльнага інстытута і медыйнай творчасці 
аксіялогію правамерна разглядаць у якасці своеасаблівага этычнага компаса: 
у кантэксце форм і метадаў самарэгуляцыі СМІ, механізма выяўлення сацы-
яльнай адказнасці масмедыя.

Канцэпт «каштоўнасць» у ХХІ ст. атрымаў міждысцыплінарнае вывучэн-
не: ён з’яўляецца прадметам доследу шырокага спектра гуманітарных навук. 
Прадстаўлены ў вялікай разнастайнасці падыходаў, тэрмін тым не менш не 
мае ўстойлівага, вычарпальнага вызначэння. Намі ў якасці «рабочай» прапа-
навана наступная дэфініцыя: каштоўнасці з’яўляюцца базавымі і базіснымі 
элементамі сацыяльна-культурнай сферы, якія выступаюць індыкатарамі 
значнасці ўсіх аб’ектаў, з’яў і працэсаў рэчаіснасці.

Каштоўнасці, якія засвойваюцца чалавекам, выступаюць у якасці 
суб’ектыўных каштоўнасных арыентацый і вызначаюць мэтанакіраванасць 
жыццядзейнасці. Такім чынам, каштоўнасць – паняцце «абстрактнае», 
каштоўнасная арыентацыя – «персаналагічнае»: індывід засвойвае 
каштоўнасці менавіта ў форме каштоўнасных арыентацый. Для журналіста 
яны задаюць, выбудоўваюць адмысловую «сістэму каардынат»: усе нюан-
сы творчай дзейнасці ўспрымаюцца, асімілююцца і ўсведамляюцца праз 
прызму прыярытэтных каштоўнасцей. Працэс збору, апрацоўкі, творчай 
інтэрпрэтацыі інфармацыі адбываецца зыходзячы з пэўнай каштоўнасці і 
арыентуючыся на яе: гэта каштоўнасць выступае ў форме каштоўнаснай 
арыентацыі журналіста.

Журналістыка не толькі адлюстроўвае сістэму каштоўнасцей соцыу-
му, але і з’яўляецца інструментам уплыву на фарміраванне аксіялагічных 
прыярытэтаў грамадства. Аксіялогія журналістыкі як канцэпцыя функцыя-
навання сучаснай медыясферы, інструмент даследавання асноўных кірункаў 
яе развіцця ва ўмовах трансфармацыі беларускага грамадства ўключае 
некалькі вектараў вывучэння, сярод якіх: статус журналістыкі як сацыя-
культурнага феномена; прыярытэтныя каштоўнасці грамадства і іх эвалю-
цыя ў медыясферы; спецыфіка рэтрансляцыі каштоўнаснага дыскурсу ў 
журналісцкіх творах; прафесійныя каштоўнасці журналісцкай карпарацыі; 
маральна-этычныя дамінанты творчай дзейнасці журналіста; каштоўнасці 
медыяадукацыі.

Мадыфікацыя і рэфармаванне сістэмы сродкаў масавай інфармацыі 
Рэспублікі Беларусь з’яўляюцца адлюстраваннем трансфармацыі каштоў-
наснай сістэмы соцыуму. Аксіялогія журналістыкі актуалізуе ўзаемадзеянне 
і ўзаемаўплыў агульнаграмадскіх і канкрэтна-прафесійных каштоўнасцей.



Журналістыка не проста тып рамяства, форма асвятлення і інтэрпрэтацыі 
рэчаіснасці – яна з’яўляецца іманентным, неад’емным кампанентам сацыя-
культурнай прасторы; гэта маральна-аксіялагічная лабараторыя сучаснага 
грамадства. Як калісьці К. Ясперс імкнуўся спасцігнуць сэнс і прызначэнне 
гісторыі, так і з дапамогай аксіялогіі, аксіялагічнага інструментарыю магчыма 
вытлумачэнне глыбіннага сэнсу і прызначэння журналістыкі ў грамадстве.

Сродкi масавай iнфармацыi ў iдэале прызначаны сеяць разумнае, до-
брае, вечнае i здольны выступаць у ролi своеасаблiвай лакмусавай паперы, 
якая дапамагае вызначыць каштоўнасныя полюсы дабра i зла, мяжу iсцiны 
i хлуснi, узлёту i падзення. Можна з упэўненасцю сцвярджаць: медыяфакт 
становіцца фактам духоўнага жыцця грамадства. У той жа час нельга не 
ўлiчваць, што масмедыйная сфера з’яўляецца не толькі індыкатарам, але і 
каталізатарам грамадскага жыцця; журналістыка можа быць як маральным 
камертонам грамадства, дзейсным фактарам сацыяльнай кансалідацыі нацыі, 
так і крыніцай негатыўных з’яў. Аднак яе роля ў дэградацыі асобы, знiжэнні 
духоўна-маральнага цэнзу грамадства пакуль што малавывучана. Гэта пра-
блема аналiзуецца ў ходзе далейшага даследавання.
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Гл а ва  2

аКСІЯЛагІЧНЫЯ ВЫКЛІКІ СУЧаСНаСЦІ  
І МЕДЫйНаЯ аКТУаЛІЗаЦЫЯ ДаКУМЕНТаЛІЗМУ

Сучасны соцыум сутыкаецца з шэрагам фундаментальных праблем 
палітычнага, эканамічнага, сацыякультурнага, геапалітычнага характару. 
Усе яны зарыентаваны на яшчэ больш маштабны ўзровень – аксіялагічны, 
паколькі сёння вырашыць і адэкватна адказаць на выклікі часу магчыма толькі 
пры наяўнасці адпаведнага сацыяльнага, чалавечага капіталу. Дзеля гэтага 
грамадства павінна інтэгравацца пэўнай каштоўнаснай прасторай, дакладна 
акрэсленымі аксіялагічнымі дамінантамі.

Праблема вызначэння і свабоды выбару каштоўнасных прыярытэтаў 
становіцца асабліва драматычнай і абсалютнай (па Ж.-П. Сартру), калі раз-
мова ідзе аб эпахальных, сэнсавызначальных цывілізацыйных падзеях. 
Вялікая Айчынная вайна, якая для беларускага народа стала маштабнай на-
цыянальнай катастрофай, якраз адна з такіх падзей, экзістэнцыяльных «па-
межных сітуацый», калі з усёй непазбежнасцю паўстала пытанне маральнага, 
аксіялагічнага выбару – не выключна асобаснага, а сацыяльнага, агульна-
нацыянальнага. Вайна аб’ектывізавала праблему выкліку і адказу. Згодна з 
канцэпцыяй брытанскага гісторыка і філосафа А. Тойнбі, «закон выкліку і 
адказу» – заканамернасць, якая вызначае развіццё цывілізацыі: гістарычная 
сітуацыя ставіць перад грамадствам праблему («выклік») і далейшы яго лёс 
вызначаецца выбарам варыянта рашэння («адказам»). Пры гэтым адэкватны 
адказ не толькі вырашае праблему, але і выводзіць соцыум на новы ўзровень 
развіцця [418].

Вялікая Айчынная вайна з’явілася для Беларусі стратэгічным 
аксіялагічным выклікам, які ставіў пад сумненне само існаванне нацыі. 
Ваеннае выпрабаванне было вытрымана з гонарам: нягледзячы на акупа-
цыю, беларусы засталіся няскораным народам, аказаўшы магутны супраціў 
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праз маштабны размах партызанскага руху. Гэта быў глабальны адказ на 
экзістэнцыяльны выклік. У вайны няма «тэрміну даўнасці», грамадства будзе 
пастаянна да яе звяртацца: народ панёс велізарныя ахвяры, якія не маюць 
гістарычных прэцэдэнтаў, – Беларусь страціла амаль кожнага трэцяга свайго 
жыхара.

На мяжы ХХ і ХХІ стст. вылучылася надзвычай важная праблема, якая 
мае статус фундаментальнага гістарычнага выкліку, – праблема адносін 
да Вялікай Айчыннай вайны. Існуе багатая літаратура аб вайне, створа-
ная ў самых розных жанрах (гістарычныя даследаванні, мемуарыстыка, 
публіцыстыка, белетрыстыка і г. д.) і з самых розных светапоглядных пазіцый. 
Гэта сапраўднае поле рэальнай інфармацыйнай, ідэалагічнай барацьбы (і на-
ват вайны). Актывізаваліся «перапісчыкі» гісторыі, якія навязваюць розныя 
версіі, інтэрпрэтацыі і фальсіфікацыі фактаў і падзей з мэтай перагледзець 
вынікі Другой сусветнай вайны, апраўдаць агрэсараў і ваенных злачынцаў. 
Пачалі падвяргацца кардынальнай рэвізіі многія маральныя аксіёмы, з’явіліся 
спекулятыўныя спробы дэвальваваць сутнаснае напаўненне самога паняцця 
«патрыятызм» – адной з фундаментальных, асноватворных каштоўнасцей 
беларускага грамадства. На парадак дня выносіцца праблема сацыяльнай 
адказнасці журналістаў за тое, як успрымаецца вайна і наколькі адэкватна 
яна асвятляецца (і як павінна асвятляцца) у масмедыя. Асабліва актуалізуецца 
роля дакументалізму ў ходзе публіцыстычнай распрацоўкі фактаў і падзей, 
якія з’яўляюцца прадметам гістарычных дыскусій, медыйных абмеркаванняў, 
палітычных дыспутаў і маюць як гістарычную, так і сучасную значнасць.

Маральную адказнасць СМІ можна разглядаць у двух аспектах: па-
першае, захаванне памяці аб вайне як сэнсавызначальнай падзеі для нацы-
янальнага лёсу; па-другое, як адказнасць за дакладнасць асвятлення і адлю-
стравання ваеннай тэматыкі – каб пазбегнуць інтэрпрэтацыйных наслаенняў 
і тэндэнцыйнасці, падтасовак і фальсіфікацый ва ўгоду палітычным ці 
ідэалагічным устаноўкам, сацыяльнай кан’юнктуры.

У гісторыі беларускага народа, ужо ва ўмовах мірнага часу, была яшчэ 
адна глабальная сітуацыя выкліку і адказу, якую ў пэўным сэнсе можна на-
зваць сувымяральнай з ваеннай. Маецца на ўвазе аварыя на Чарнобыльскай 
атамнай электрастанцыі (ЧАЭС) – самая буйная ў гісторыі чалавецтва тэх-
нагенная катастрофа, калі лёс нацыі зноў быў пастаўлены пад пытанне. Гэта 
праблема аналізуецца ў трэцяй главе даследавання (раздзел 3.2).

Глабальныя адказы на выклікі часу пацвердзілі высокі светапоглядны 
статус беларускага народа, які ў складаных абставінах яскрава праявіў сваю 
ментальнасць, здолеў захаваць сябе і свае каштоўнасці.

Другая глава манаграфічнага даследавання прысвечана эксплікацыі 
аксіялагічнай прасторы журналістыкі на падставе аналізу асвятлення і асэнсаван-
ня тэмы Вялікай Айчыннай вайны ў беларускіх СМІ канца ХХ – пачатку ХХІ ст.
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2.1. ВЯЛІКаЯ айЧЫННаЯ ВайНа ў КаНТЭКСЦЕ КашТОўНаСНЫх 
ІНТЭРПРЭТаЦЫй І гІСТаРЫЧНЫх фаЛьСІфІКаЦЫй

Аксіялагічны ўзровень публiцыстыкi з максiмальнай дакладнасцю 
выяўляецца ў працэсе адлюстравання найбольш складаных, трагiчных па-
дзей рэчаiснасцi, якiя, згодна з меркаваннямi экзiстэнцыяльных мыслiцеляў, 
выступаюць у якасцi своеасаблiвых «пагранiчных сiтуацый». Менавiта ў такіх 
абставiнах кожны супрацоўнiк СМI вырашае дылему: быць журналiстыцы 
маральным камертонам грамадства або выконваць ролю каталiзатара 
негатыўных з’яў? Названая праблема асабліва дакладна прасочваецца, як 
ужо адзначалася, на прыкладзе асвятлення ў беларускiм друку канца ХХ – 
пачатку ХХІ ст. падзей Другой сусветнай вайны, якая для ўсяго савецкага на-
рода, і асабліва для беларускага, стала Вялікай Айчыннай. Увогуле гэта тэма 
настолькi шырокая, што патрабуе асобнага грунтоўнага вывучэння. Мы ж 
спынiмся толькi на некаторых аспектах, якiя ўяўляюць цiкавасць у кантэксце 
праблематыкi даследавання.

Вайна актуалізавала праблему агульначалавечых каштоўнасцей, якія ва-
лодаюць значнасцю для ўсяго чалавечага грамадства як суб’екта гістарычнага 
развіцця, і яшчэ раз засведчыла: галоўнай каштоўнасцю з’яўляецца жыццё 
чалавека.

Вайна, «пагранiчная сiтуацыя», быццам жорстка-беспамылковы 
індыкатар, выявiла вяршынi чалавечага духу, маральную моц народа, героіку 
патрыятызму і, з другога боку, нiзасць чалавечага грэхападзення. Пра Вялiкую 
Айчынную шмат напiсана, але разам з тым многае недасказана, прыхарошана 
або проста забыта. Вядома, у гады вайны i на фронце, i ў савецкiм тыле, i на 
акупаванай тэрыторыi ўсё было куды больш складана i не так адназначна, 
як гэта апiсвалася афiцыйнай гiсторыяй i паказвалася афiцыйнай прапаган-
дай. У 1990-я гг. з’явiлася магчымасць прааналiзаваць новыя факты, што 
дзесяцiгоддзямi хавалiся ў папках з грыфам «сакрэтна»: памылкi палiтыкаў i 
ваенных стратэгаў, бессэнсоўныя загады стаяць насмерць, занiжаныя лічбы 
пра людскiя страты, трагiчны лёс мiльёнаў ваеннапалонных. Колькасць ахвяр, 
пакладзеных на алтар Перамогi, магла быць меншай – аднак гiсторыя не мае 
ўмоўнага ладу. Гэта праблема аўтарам дадзенай працы пачала разглядацца 
ў кандыдацкай дысертацыі «Духоўнае станаўленне асобы і сродкі масавай 
інфармацыі: канструктыўныя і дэструктыўныя тэндэнцыі сучаснай беларус-
кай публіцыстыкі» (1998) [291], атрымала навукова-публіцыстычнае і до-
следнае развіццё ў манаграфіях «Маральна-этычныя прыярытэты беларускага 
друку» (2001) [298], «Нашчадкі вогненных вёсак» (2009) [300], «Вайна – самы 
страшны грэх» (2014) [288], у артыкулах часопісаў «Веснік БДУ», «Беларус-
кая думка», «Роднае слова».
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Грамадства iмкнецца да праўды – i гэта станоўчы сiмптом. Але не можа не 
бянтэжыць, што «ў высакародным парыве сказаць УСЁ ўвага засяроджваецца 
пераважна на “белых плямах” i памылках. У вынiку непрыкметна губляецца 
вiдавочнае; да таго, што было вядома раней, грамадства ставiцца з падазрэн-
нем i недаверам. Атрымлiваецца, у жаданнi высветлiць УСЮ ПРАЎДУ мы 
яшчэ далей адыходзiм ад iсцiны, разам з вадой выплюхваем i дзiця, паколькi 
самая галоўная праўда вайны – подзвiг народа, якi не скарыўся, выратаваў ад 
фашысцкай навалы сваю краiну i ўвесь свет, а потым адрадзiў, падняў радзiму 
з руiн i попелу. Пра гэта – галоўнае – часам забываюць журналiсты. У вынiку 
і атрымліваецца дзіўны парадокс: праўда ператвараецца ў праўдападабенства, 
а праўдашукальнiцтва – у праўдаашуканства» [298, с. 67].

Новая кан’юнктура ў асвятленнi ваеннай тэматыкi, на нашу думку, у 
многiм накiравана не толькi i не столькi на пошук праўды, колькi на сенса-
цыйныя спробы перапісаць-«пералiцаваць» гiсторыю самай страшнай за ўвесь 
час iснавання чалавецтва вайны. Перш за ўсё стаўка робiцца на:

 � рэабілітацыю і апраўданне калабарацыi; дэгераізацыю партызанскага 
руху і самых адметных падзей беларускай гісторыі;

 � сцвярджэннi, што акупацыйная сітуацыя ў Беларусi была грамадзян-
скай вайной; раздуванне асобных прыватных фактаў пры замоўчванні або 
недакладнай падачы ключавых падзей;

 � ілюзіі ў адносінах вырашэння «беларускага пытання», аднаўлення на-
цыянальнай ідэнтычнасці пад патранажам гітлераўскай Германіі; тэндэнцый-
на i адлакiравана пададзеную «беларушчыну» часоў акупацыi;

 � узвелiчэнне асобных нацысцкiх военачальнiкаў;
 � міфы аб прэвентыўнай вайне, «савецкай ваеннай пагрозе» ў 1941 г.; 

памылкi палiтыкаў i ваенных стратэгаў;
 � тэзіс аб вырашальнай ролі саюзнікаў у разгроме гітлераўскай Германіі;
 � бяздумны падзел подзвiгаў, здзейсненых у гады вайны, па нацыяналь-

най прыкмеце;
 � спробы ідэалагічна прыраўняць нацызм і камунізм i г. д.

У Беларусі – рэспубліцы, якая ва ўмовах акупацыі не стала на калені і 
панесла велізарныя чалавечыя ахвяры, – пад выглядам вызвалення ад міфаў 
навязваецца «вайна з гісторыяй», мэтанакіраванае руйнаванне гістарычнай 
свядомасці.

У пасляваенныя дзесяцiгоддзi i ў айчыннай гiстарыяграфii, i ў 
журналiстыцы панавала «аблегчанае» адлюстраванне вайны. Пралiкаў было 
нямала, i ўсё ж тлумачацца яны не толькi зручным канцэптуальным схема-
тызмам партыйных патрабаванняў да паэтызацыi народнай барацьбы су-
праць фашызму (як прынята лiчыць у постсавецкі час). Даўно заўважана: 
калi чалавеку нешта балiць, ён нават не адчувае болю – настолькі той ня-
сцерпны, невыносны. Гэту спецыфiчную асаблiвасць даследаваў сусветна 
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вядомы спецыялiст па пытаннях псiхалогii асобы В. Франкл, назiраючы 
праяўленнi «экзiстэнцыяльнага вакууму» пасля перанесенага чалавекам шоку 
[441, с. 221–222]. Штосьцi падобнае здарылася з грамадствам адразу пасля 
вайны. Перамогу, святую народную барацьбу ператварылi ў зручныя феты-
шы. З вышынi часу можна з папрокам гаварыць пра святочна-тэатральнае 
напаўненне лозунга «Нiхто не забыты», пра «няправiльныя» пасляваенныя 
кiнафiльмы, аповесцi i апавяданнi, пра «немастацкiя» абелiскi на брацкiх 
магiлах. Усё дакладна – i ў той жа час не зусiм дакладна. Справа не толькi i 
не столькi ў пануючай «заганнай iдэалогii», колькі ў псiхалогii канкрэтнага 
чалавека: балела так моцна, што людзi не адчувалi болю. Нельга не ўлiчваць 
гэтага пры сур’ёзным, сумленным публiцыстычным даследаваннi.

З кардынальна новымi ацэнкамi вайны 26 чэрвеня 1992 г. у штотыднёвiку 
«Лiтаратура i мастацтва» выступiў В. Акудовiч. У артыкуле «Вялiкая Айчын-
ная цi Другая сусветная?» ён абвясцiў, што для Беларусi вайна 1941–1945 гг. 
не была Вялiкай Айчыннай, i растлумачыў гэта няздольнасцю беларусаў да ва-
еннай барацьбы нават за сваю родную зямлю: «Асабiста я схiльны лiчыць, што 
iдэя змагання з акупантамi не беларускага паходжання. Як на маё разуменне, 
дык у праекцыi на беларусаў яна не мае гiстарычна пацверджанага генезiсу». 
Аўтар сцвярджае, што «для нас i для Расii гэта былi дзве зусiм розныя вай-
ны». Як уявiць гэта ў рэальнасцi? Беларусь мела свой фронт, Расiя – свой? 
У Беларусi свая мэта ў вайне, у Расii – свая? Не, i фронт быў агульным, i мэта: 
вайна несла агульную пагрозу знiшчэння. Высновы аўтара штотыднёвiка не 
пацвярджаюцца факталагiчна. Вiдавочна: характар публiкацыi вызначаўся 
загадзя абранай «пазiцыяй», тэндэнцыйнай устаноўкай.

Шматлікія i неадназначныя водгукі мела кнiга польскага даследчыка 
Ю. Туронка «Беларусь пад нямецкай акупацыяй» [426], якая ўтрымлiвае не 
толькi новыя факты, але i новыя iнтэрпрэтацыi вядомых падзей, нечаканыя 
вывады i абагульненнi. Аналiзуючы гэту кнiгу ў штотыднёвiку «Лiтаратура i 
мастацтва» 14 студзеня 1994 г., М. Вiж сцвярджае: «Другая сусветная вайна 
для беларусаў яшчэ застаецца невядомай вайной!». Ужо сама назва артыкула – 
«Невядомыя старонкi “невядомай вайны”» – выклiкае неразуменне. «Невядо-
мыя старонкi» мiнулай вайны могуць быць, але «невядомая вайна»? Цi можна 
так гаварыць пра вайну, якая ўшчэнт разбурыла Беларусь, забрала трэцюю 
частку яе насельнiцтва? Аўтар сцвярджае, што агульная сiтуацыя на Беларусi 
«вельмi нагадвала грамадзянскую вайну i не ўкладвалася ў рамкi класiчнага 
ўзору “акупанты – акупаваныя”». Але хіба магчыма выявiць гiстарычныя 
аналагi, каб вайна ў краiне, якую акупавала армiя чужынцаў з адзiнай мэ-
тай – захапiць яе тэрыторыю, багаццi, зняволiць яе народ, усталяваць свае 
парадкi, – каб такая вайна лiчылася грамадзянскай? Для пэўнай «пазiцыi», 
безумоўна, вельмi зручна разглядаць падзеi Вялiкай Айчыннай вайны на 
Беларусi не як барацьбу з акупантам, а як грамадзянскую вайну, увасабленне 
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звычайнага процiстаяння дзвюх сiстэм па схеме «камунiсты – нацыяналiсты, 
Гiтлер – Сталiн», быццам бы ў вайну не было ўцягнута мноства iншых краiн. 
Зноў вiдавочнае iмкненне ўкласцi мiнулае ў межы новага «пракрустава ложа».

У прэсе сістэматычна і рэгулярна працягваюць з’яўляцца публікацыі, у 
якіх аўтары зноў і зноў даказваюць, што вайна ў Беларусi была не Вялiкай 
Айчыннай, а грамадзянскай. У такім выпадку варта ўдакладніць вызначэнне: 
«грамадзянская» вайна – гэта вайна супраць грамадзян акупаванай краіны. 
Таму што Гiтлерам дакладна было вызначана: «Трэба любымi сродкамi 
дабiвацца таго, каб свет быў заваяваны немцамi. Калi мы хочам стварыць 
нашу вялiкую германскую iмперыю, мы павiнны перш за ўсё выцеснiць i 
знiшчыць славянскiя народы – рускiх, палякаў, чэхаў, славакаў, балгар, 
украiнцаў, беларусаў. Няма нiякiх прычын не зрабiць гэтага» [408, с. 367]; 
«Хто можа аспрэчыць маё права знiшчаць мiльёны людзей нiжэйшай расы, 
якiя размнажаюцца, як насякомыя» [408, с. 369].

Вытокi шырокага народнага супрацiўлення акупантам любы сумленны 
даследчык зможа ўважлiва i дакладна прасачыць, калi без пафасу i эмоцый 
узгадае: нацысцкая палiтыка ажыццяўлялася пад лозунгам «Прастора без на-
рода», якi абумовiў i даў тэарэтычнае абгрунтаванне знiшчэнню «нiжэйшых 
рас». Жудасны па сваёй задуме генеральны план «Ост» (ням. Generalplan 
Ost), план каланізацыі і германізацыі еўрапейскай часткі тэрыторыі Савец-
кага Саюза, распрацоўваўся на аснове расавай дактрыны і прадугледжваў 
знiшчэнне 120–140 млн чалавек карэннага насельнiцтва Савецкага Саюза з 
далейшым засяленнем «вызваленых» тэрыторый немцамi. У адпаведнасці 
з планам Беларусь успрымалася не iнакш як будучая калонiя. З нямецкiм 
педантызмам было падлiчана, колькi неабходна пакiнуць насельнiцтва, каб 
забяспечыць бесклапотнае iснаванне на акупаванай тэрыторыi: 75 % жыхароў 
рэспублiкi падлягала так званаму «высяленню», пад якiм мелася на ўвазе 
фiзiчнае знiшчэнне «недачалавекаў»; 25 % меркавалася «анямечыць», пера-
тварыць у рабочую жывёлу.

«Ствараецца ўражанне, што пераацэнка вайны iдзе па загадзя вызначаным 
плане – абялiць, апраўдаць акупантаў i iхнiх прыспешнiкаў за бесчалавечныя 
ўчынкi. Усю вiну за зверствы гiтлераўцаў звалiць на партызан», – такое мер-
каванне выказаў I. Дуброўскi ў штотыднёвiку «Лiтаратура i мастацтва» 5 мая 
1994 г. І сапраўды, чым далей адсоўваецца мяжа Другой сусветнай вайны, 
тым мацнейшымі становяцца спробы перагледзець яе вынікі, карэнным чы-
нам змясціць гістарычныя акцэнты і змяніць маральныя ацэнкі. Усё больш 
акрэслена прасочваецца тэндэнцыя рэабілітацыі нацызму. Дні вызвалення ад 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў у некаторых краінах і рэгіёнах абвяшчаюцца 
днямі жалобы. Калабарацыяністаў (ад фр. сollaboration – супрацоўніцтва) – 
асоб, якія свядома, асэнсавана і добраахвотна супрацоўнічалі з ворагам у 
акупаваных гітлераўскай Германіяй краінах, – узводзяць ледзь не ў ранг на-
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цыянальных герояў. Пасобнікаў нацызму нярэдка абвяшчаюць удзельнікамі 
нацыянальна-вызваленчых рухаў. За разнастайнымі спасылкамі на 
«паліткарэктнасць» выяўляецца імкненне фальсіфікаваць гісторыю, зарэту-
шаваць праўду факта: асобныя палітыкі, гісторыкі, пісьменнікі, журналісты 
з маленькіх шматкоў псеўдапраўды спрабуюць стварыць вялікае палатно 
хлусні.

Рэабілітацыя нацызму – надзвычай небяспечны шлях. Нацызм (ад ням. 
nationalsozialismus – нацыянал-сацыялізм) – таталітарная ідэалогія, узятая 
на ўзбраенне фашысцкай Германіяй, яе саюзнікамі і сатэлітамі, звязаная з 
рэпрэсіўнымі, экстрэмісцкімі метадамі ўлады, крайнім нацыяналізмам, 
афіцыйнай градацыяй усіх нацый па ступені паўнавартаснасці, прапагандай 
перавагі адных нацый над іншымі, што суправаджалася злачынствамі супраць 
чалавечнасці, генацыдам.

У ХХІ ст. пачаў заяўляць пра сябе неанацызм. У Эстонii ў пасёлку Лiхула 
ў жніўні 2004 г. адкрылi помнiк легiянерам 20-й эстонскай дывiзii СС: выява 
чалавека ў эсэсаўскай форме, з адпаведнымi знакамi адрознення, зброяй. 
Беларускія сродкі масавай інфармацыі назвалі падзею ганебнай знявагай 
памяцi мільёнаў ахвяр нацызму: з нахабным цынізмам выстаўляецца напаказ 
тое, чаго прынята саромецца. Невыпадкова гэты непрыстойны факт выклікаў 
абурэнне сусветнай грамадскасці, і пад яе ціскам помнік быў дэмантаваны – 
хоць потым было некалькі спроб устанавіць яго зноў [295, с. 62]. Шэсце 
ветэранаў латышскага легіёна Waffen-SS штогадова пачынаючы з 1994 г. 
праходзіць у сталіцы Латвіі Рызе 16 сакавіка – нягледзячы на тое, што мера-
прыемства выклікае шырокія пратэсты з боку міжнародных антыфашысцкіх 
арганізацый. Войскі СС (Waffen-SS, ад ням. Schutzstaffel – ахоўныя атрады) 
маюць дачыненне да мноства ваенных злачынстваў (прымалі ўдзел у забой-
ствах мірнага насельніцтва, не шкадавалі ні немаўлят, ні жанчын, ні старых); 
гэта неад’емная частка гітлераўскай машыны знішчэння, якая бязлітасна 
насаджала ў Еўропе нацысцкі «новы парадак». Шырокі міжнародны рэза-
нанс выклікалі ўказы былога прэзідэнта Украіны В. Юшчанкі аб прысваенні 
званняў «Герой Украіны» Р. Шухевічу (2007) і С. Бандэру (2010), нягле-
дзячы на іх сумнеўнае мінулае. Р. Шухевіч праходзіў службу ва ўзброеных 
падраздзяленнях нацысцкай Германіі: з’яўляўся намеснікам камандзіра 
батальёна «Нахцігаль» (ням. Nachtigall, быў сфарміраваны і абучаны аб-
верам), пазней стаў намеснікам камандзіра 201-га батальёна ахоўнай 
паліцыі СД, які ў сакавіку 1942 г. быў накіраваны на тэрыторыю Беларусі 
для барацьбы з партызанамі. У разнастайна-мазаічнай біяграфіі С. Бан-
дэры – супрацоўніцтва з нацыстамі, актыўная дапамога гітлераўцам у 
фарміраванні эсэсаўскіх батальёнаў. У 2010–2011 гг. указы аб уганараванні 
лідараў украінскіх нацыяналістаў былі прызнаны незаконнымі і адмене-
ны. Рэгулярныя правакацыйныя інцыдэнты ў Львове напярэдадні 9 мая 
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адбываюцца з мэтай перашкодзіць святкаванню Дня Перамогі. Асабліва 
небяспечнай была сітуацыя ў 2011 г., калі мерапрыемства суправаджалася 
масавымі беспарадкамі: неанацысты зрывалі георгіеўскія стужкі з ветэранаў, 
наладжвалі жорсткія патасоўкі, рвалі, тапталі і палілі чырвоныя сцягі. 
У 2013–2016 гг. тэндэнцыі гераізацыі нацызму яшчэ больш узмацніліся.

Генеральнай Асамблеяй Арганізацыі Аб’яднаных Нацый (ГА ААН) 
21 лістапада 2014 г., на фоне абвастрэння міжнароднай абстаноўкі, была 
прынята рэзалюцыя, якая заклікае краіны прыняць больш эфектыўныя 
меры па барацьбе з гераізацыяй нацызму і іншымі формамі расавай 
дыскрымінацыі, ксенафобіі і нецярпімасці. Праект гэтага дакумента пада-
ла ў ААН Расійская Федэрацыя, яго суаўтарамі сталі амаль 40 дзяржаў, у 
тым ліку Рэспубліка Беларусь. У рэзалюцыі адзначаецца заклапочанасць 
у сувязі з распаўсюджваннем у многіх частках свету розных экстрэмісцкіх 
палітычных партый, рухаў і груп, уключаючы групы неанацыстаў і «бры-
тагаловых», а таксама расісцкіх экстрэмісцкіх рухаў; выказваецца тры-
вога з нагоды «праслаўлення ў любой форме» нацысцкага руху і былых 
членаў арганізацыі Waffen-SS, у тым ліку шляхам узвядзення ім помнікаў і 
мемарыялаў, правядзення публічных дэманстрацый у мэтах праслаўлення 
нацысцкага мінулага, нацысцкага руху і неанацызму. Дакумент «заклікае 
дзяржавы прымаць у адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі ў галіне 
правоў чалавека больш эфектыўныя меры па барацьбе з гэтымі з’явамі і 
экстрэмісцкімі рухамі, якія ствараюць рэальную пагрозу дэмакратычным 
каштоўнасцям» [57]. Досыць красамоўная статыстыка галасавання: за гэты 
дакумент прагаласавалі 115 з 193 дзяржаў – членаў ААН; тры краіны (Ка-
нада, ЗША і Украіна) выказаліся супраць; яшчэ 55 дэлегацый, у тым ліку 
краіны Еўрапейскага саюза, устрымаліся. Дэлегацыя ЗША, якая традыцыйна 
галасуе супраць антынацысцкай рэзалюцыі, аргументуе сваё непрыманне 
праекта тым, што ўслаўленне нацызму і шэсце легіянераў СС з’яўляюцца 
рэалізацыяй права на свабоду слова і свабоду сходаў [353].

Рэзалюцыі аб барацьбе з гераізацыяй нацызму рэгулярна ўносяцца на 
разгляд Генеральнай Асамблеі ААН. Так, дэлегацыяй Рэспублікі Беларусь 
была зроблена заява па рэзалюцыі ГА ААН «Гераізацыя нацызму: недапуш-
чальнасць пэўных відаў практыкі, якія спрыяюць эскалацыі сучасных форм 
расізму, расавай дыскрымінацыі, ксенафобіі і звязанай з імі нецярпімасці» 
(Нью-Ёрк, 26 лістапада 2012 г.), дзе падкрэсліваецца: перамога над нацызмам 
стала паваротным момантам у гісторыі чалавецтва і прывяла да стварэння 
ААН, імкнення міжнароднай супольнасці да светапарадку, пабудаванага на 
памяркоўнасці, салідарнасці. У процівагу жорсткай пагардзе нацыстаў да 
годнасці і правоў чалавека нарадзілася Усеагульная дэкларацыя правоў ча-
лавека, якая асудзіла ўсякае распаўсюджванне ідэй, заснаваных на расавай 
перавазе ці нянавісці, усякае падбухторванне да расавай дыскрымінацыі [153].
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Непрадказальны і нечаканы з пункту гледжання філасофіі гісторыі і яшчэ 
адзін парадаксальны выклік часу: усё больш упэўнена пачынаюць гучаць 
выказванні, нібыта Нюрнбергскi трыбунал, якi судзiў галоўных нацысцкiх 
ваенных злачынцаў, ледзь не «беззаконне» з пункту гледжання права, «юры-
дычны фарс». Маўляў, гэта суд, якi судзiў па спецыяльна для яго напiсаных 
законах: не была забяспечана «роўнасць бакоў», увогуле судзiлi людзей, якiя 
дзейнiчалi ў адпаведнасцi з тагачаснымi законамi сваёй краiны, i г. д. Аднак 
абвiнавачванні супраць падсудных грунтаваліся ў большай ступенi на даку-
ментах, складзеных iмi самiмi, сапраўднасць якiх не аспрэчвалася. У ходзе 
Нюрнбергскага трыбунала вiна падсудных была цалкам даказана, яны самi 
прызналi сябе вiнаватымi. А праз дзесяцiгоддзi ў iх пачалі з’яўляцца «адвака-
ты», якія з дапамогай слоўнай рыторыкі, пабудаванай на моўнай казуiстыцы, 
імкнуцца падсудных (перад гістарычнай памяццю, перад чалавечнасцю) 
нямецка-фашысцкіх злачынцаў зрабіць непадсуднымі.

Беспадстаўнасць гэтых «навацый» прааналізавала газета «Звязда» ў ар-
тыкуле «Падсудныя» (26 жніўня – 1 верасня 2004 г.), закрануўшы многія пра-
блемныя пытанні асэнсавання гісторыі Вялікай Айчыннай вайны ў кантэксце 
геапалітычнай сітуацыі пачатку ХХІ ст. Газета нагадала: Нюрнбергскi судо-
вы працэс над групай галоўных нацысцкiх ваенных злачынцаў доўжыўся з 
20 лiстапада 1945 г. па 1 кастрычнiка 1946 г. Працэс праводзiўся Мiжнародным 
ваенным трыбуналам, створаным паводле Лонданскага пагаднення ад 
8 жнiўня 1945 г. памiж СССР, ЗША, Вялiкабрытанiяй i Францыяй, да якога 
далучылiся яшчэ 19 дзяржаў. Развязванне Германіяй агрэсіўнай вайны, гена-
цыд як дзяржаўная ідэалогія, распрацаваная і пастаўленая на паток тэхналогія 
знішчэння людзей на «фабрыках смерці», бесчалавечныя адносіны да ваенна-
палонных і іх знішчэнне, забойства і жорсткае абыходжанне з грамадзянскім 
насельніцтвам акупаваных тэрыторый, бессэнсоўныя руйнаванні-спусташэнні 
населеных пунктаў, не апраўданыя ваеннай неабходнасцю, – усё гэта ста-
ла вядома сусветнай грамадскасці і патрабавала адпаведнай юрыдычнай 
кваліфікацыі. Пад суд былi аддадзены 24 ваенныя кiраўнiкi фашысцкай 
Германii, яны мелi адвакатаў на свой выбар, усе iх правы захоўвалiся. Ваен-
ны трыбунал прызнаў злачыннымi дзяржаўную тайную палiцыю (гестапа) 
i службу бяспекi (СД), кiруючы склад нацыянал-сацыялiсцкай партыi i яе 
ахоўныя атрады (СС). Нюрнбергскi трыбунал выкрыў сутнасць нацызму, яго 
планы знiшчэння цэлых дзяржаў i народаў. Упершыню ў гiсторыi агрэсiя была 
прызнана найцяжэйшым злачынствам супраць чалавецтва. Працэс асвятлялi 
249 журналiстаў з розных краiн свету. Было разгледжана больш за 5 тысяч 
дакументальных доказаў, у тым лiку пра злачынствы нацыстаў на тэрыторыi 
Беларусi: паведамленнi i акты Надзвычайнай дзяржаўнай камiсii СССР па 
выяўленнi i расследаваннi злачынстваў нямецка-фашысцкiх захопнiкаў – пра 
знiшчэнне людзей шляхам заражэння сыпным тыфам у трох канцлагерах на 
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тэрыторыi Палескай вобласцi, расстрэлы жыхароў у Гомелi, Пiнску, Лiдзе, 
знiшчэнне дзяцей у Брэсцкай вобласцi [315, с. 338].

Нюрнбергскi працэс шырока асвятляўся сусветнай прэсай. Газета «Звяз-
да», на той час галоўнае рэспубліканскае выданне Беларусі, на сваіх ста-
ронках публiкавала справаздачы паводле iнфармацыi ТАСС. Паралельна з 
матэрыяламi Нюрнбергскага працэсу ў студзені 1946 г. змяшчалiся падра-
бязныя справаздачы аб судовым працэсе па справе аб злачынствах нямецка-
фашысцкiх захопнiкаў у Беларусi. У Савецкiм Саюзе першыя судовыя працэ-
сы над катамi з СД, СС, гестапа i здраднiкамi Радзiмы адбылiся ў Краснадары, 
Краснадоне, Харкаве. 19 красавiка 1943 г. быў выдадзены Указ Прэзiдыума 
Вярхоўнага Савета СССР, якi прадугледжваў крымiнальную адказнасць ваен-
ных злачынцаў i iх памагатых у выглядзе пакарання смерцю праз павешанне 
або катаржных работ на 15–20 гадоў; 26 мая 1947 г. Прэзiдыум Вярхоўнага 
Савета СССР адмянiў смяротнае пакаранне, ваенны трыбунал выносiў прысуд 
злачынцам да 25 гадоў зняволення ў папраўча-працоўных лагерах, найвы-
шэйшае пакаранне таго часу [225, с. 442].

У Мiнску з 15 па 29 студзеня 1946 г. справа разглядалася на адкрытым 
судовым пасяджэннi. У перадавым артыкуле «Звязды» за 16 студзеня 1946 г. 
«Беларускi народ абвiнавачвае» адзначаецца: «Мы сёння не ўпершыню да-
ведваемся аб зверствах фашысцкiх людаедаў. I ўсё ж, чытаючы Абвiнаваўчае 
заключэнне, кроў стыне ў жылах пры адной думцы аб страшэнных памерах, 
маштабах гэтых злачынстваў. Сэрца зноў i зноў сцiскаецца боллю за сотнi 
тысяч нашых братоў i сясцёр, якiя замучаны гiтлераўскiм звяр’ём». Перад 
ваенным трыбуналам Мінскай ваеннай акругі прадсталі 18 нямецкiх ваенных 
злачынцаў, яны ўзначальвалi карныя органы i спецыяльныя часцi па знiшчэнні 
мiрнага насельнiцтва Беларусi, самi ўдзельнiчалi ў масавых расстрэлах, ка-
таваннях, падпалах, угоне людзей у Германiю, у руйнаваннi гарадоў і вёсак – 
прычым у ходзе судовага працэсу падрабязна выкрывалiся персанальныя 
злачынствы кожнага з тых, хто сеў на лаву падсудных. Абаранялi падсудных 
па прызначэнні суда восем адвакатаў.

У рэпартажы «Iх судзiць Беларусь» журналiсты Т. Хадкевiч i М. Вiшнеўскі 
адзначалі: «Вось i тыя, на каго абрушваецца народны гнеў. У правым баку 
залы, недалёка ад сцэны, на невялiкiм агароджаным узвышэннi сядзяць пад-
судныя... Яны сядзяць, знешне нiбыта спакойныя. Але дзе падзелася iхняя 
ранейшая фанабэрыя, дзе падзеўся iх арыйскi гонар, з якiм яны хацелi за-
ваяваць увесь свет? Цяпер яны на сваiм месцы: шлях злачынцаў заўсёды 
канчаецца на лаве падсудных» (Звязда. 1946. 18 студзеня). Журналiсты, якiя 
асвятлялi судовы працэс, звярнулi ўвагу, што падсудныя ўхiляюцца ад адказаў, 
спрабуюць выкруцiцца, блытаюцца, «ператвараюцца з ваўкоў у нявiнных 
ягнят»: нібыта яны толькi «выконвалi загады» i «не хацелi» забiваць мiрных 
грамадзян. Але забiвалi, палiлi, расстрэльвалi, катавалi, заражалi тыфам – 
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дзяцей, жанчын, старых. Толькі на судзе яны прызналi загады нямецкага 
камандавання злачыннымi.

Кніга «Судовы працэс па справе аб злачынствах, учыненых нямецка-
фашысцкiмi захопнiкамi ў Беларускай ССР (15–29 студзеня 1946 года)» 
(стэнаграма працэсу) выйшла ў 1947 г. тыражом 10 тыс. экзэмпляраў i на 
сёння ўжо бiблiяграфiчная рэдкасць. Найгалоўнейшая каштоўнасць вы-
дання ў тым, што нацысты самi тлумачаць палiтыку гітлераўскай Германii, 
вытокi злачынстваў супраць мірнага насельніцтва, а таксама сваю ўласную 
пазiцыю. Гэта надзвычай важкi контраргумент для ўсіх, хто імкнецца «гу-
ляць у хованкi» з гiсторыяй, ганарлiва ўзрошчвае «альтэрнатыўны погляд» 
на падзеi Вялiкай Айчыннай вайны. Дакумент ужо сам па сабе з’яўляецца i 
неабвержным фактам, i неаспрэчным аргументам.

У ходзе Мінскага працэсу прыводзiлася вытрымка са звароту нямецкага 
камандавання да салдат: «У цябе няма сэрца i нерваў, на вайне яны не патрэб-
ныя. Знiшчы ў сабе жаль i спачуванне – забiвай кожнага рускага, савецкага, 
не спыняйся, калi перад табой стары або жанчына, дзяўчынка цi хлопчык – 
забiвай, гэтым ты выратуеш сябе ад пагiбелi, забяспечыш будучыню сваёй 
сям’i i праславiшся на вякi» [408, с. 369]. Якiмi матывамi дыктавалiся такiя 
жудасныя адносiны да народа акупаванай тэрыторыi? «Германii патрэбна 
была тэрыторыя на ўсходзе», – патлумачыў у час судовага працэсу генерал-
маёр паліцыі, брыгадэнфюрэр СС Герф Эбергард, былы начальнiк палiцыi 
Беларусi i намеснiк начальнiка Галоўнага штаба па барацьбе з партызанамi 
[408, с. 221]. Ён паведаміў: «Калi ў лiпенi 1941 года я з палiцэйскiм палком 
“Норд”, якiм я камандаваў, перайшоў савецка-германскую гранiцу, мне было 
даслана два загады: першы загад… фюрэра, у якiм гаворыцца, што захопле-
ныя ў палон рускiя ваенныя камiсары, палiтработнiкi павiнны быць адразу 
знiшчаны. У другiм загадзе без подпiсу i даты было наступнае ўказанне: 
вайну супраць СССР разглядаць як адрозную ад усiх iншых войнаў. Мой 
палiцэйскi полк павiнен зусiм iнакш працаваць, чым у iншай акупаванай 
краiне. Гэтым загадам прапаноўвалася палiць вёскi, дазвалялася жан-
чын гвалтаваць (тут і далей вылучана намі. – Т. П.). Сэнс яго – савецкi народ 
трэба знiшчыць, а маёмасць адправiць у Германiю… Калi б нямецкая армiя 
так дзейнiчала ў iншай краiне, то вiнаватыя ў гэтым былi б пакараны. 
Але тут наадварот – iм далi строгi загад, што трэба не лiчыцца з савецкiм 
народам» [408, с. 203].

Судовыя працэсы над злачынцамi, якiя ўчынiлi зверствы ў адносiнах да 
мiрнага насельнiцтва ў гады Другой сусветнай вайны, праводзяцца ва ўсiх 
выпадках устанаўлення факта злачынства: 26 лiстапада 1968 г. 23-я сесiя Ге-
неральнай Асамблеi ААН зацвердзіла Канвенцыю аб непрымяненнi тэрмiну 
даўнасцi да ваенных злачынцаў i злачынстваў супраць чалавецтва. Канвенцыя 
прадугледжвае, што ніякія тэрміны даўнасці не прымяняюцца да ваенных 
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злачынстваў, незалежна ад часу іх здзяйснення і ад таго, былі яны ўчынены 
падчас вайны або ў мірны час. Неабходнасць прыняцця дакумента выклікана 
тым, што «эфектыўнае пакаранне за ваенныя злачынствы і злачынствы су-
праць чалавецтва з’яўляецца важным фактарам у справе папярэджання такіх 
злачынстваў, абароны правоў чалавека і асноўных свабод, умацавання даверу, 
супрацоўніцтва паміж народамі і забеспячэння міжнароднага міру і бяспекі» 
[193]. Гэты дакумент мае надзвычай важнае значэнне, паколькі асобныя ваен-
ныя злачынцы здолелі выдатна замаскіравацца. Напрыклад, толькі ў 1986 г. на 
лаве падсудных апынуўся Р. Васюра, начальнік штаба 118-га паліцэйскага ба-
тальёна, які кіраваў карнай аперацыяй па знішчэнні Хатыні 22 сакавіка 1943 г. 
Жыў нацыст на Кіеўшчыне, працаваў намеснікам дырэктара саўгаса. Ён 
прыдумаў добрую легенду: прызнаўся, што быў у палоне, служыў у немцаў, 
але не расстрэльваў, не спальваў. У 1952 г. ваенны трыбунал асудзіў Р. Васюру 
на 25 гадоў, але ў 1955 г. яго вызвалілі па амністыі; пазней ён здабыў даведку, 
нібыта быў асуджаны толькі за палон, і афіцыйна стаў ветэранам Вялікай 
Айчыннай вайны. У гэтым статусе сустракаўся са школьнікамі, атрымліваў 
юбілейныя медалі, льготы і г. д.

Судовы працэс над хатынскім катам не атрымаў шырокага асвятлення ў 
прэсе – нягледзячы на абвешчаную ў краіне перабудову і галоснасць. Поўная 
інфармацыя аб хатынскай трагедыі з’явілася ў сродках масавай інфармацыі 
толькі праз 65 гадоў пасля ўчынення злачынства. «Знак звера. У здраднікаў-
злачынцаў няма нацыянальнасці» – у гэтай публікацыі, змешчанай у «Звяздзе» 
22 і 25 сакавіка 2008 г., старшыня ваеннага трыбунала 1986 г. В. Глазкоў па-
драбязна распавёў пра апошні дзень Хатыні і дэталі суда над хатынскім катам 
Р. Васюрам. 118-ы паліцэйскі батальён быў сфарміраваны ў 1942 г. у Кіеве, 
ён складаўся ў пераважнай большасці з асоб украінскай нацыянальнасці (у 
асноўным выхадцы з заходніх рэгіёнаў Украіны). Тым не менш факт неаспрэч-
ны: здраднікі-злачынцы не маюць нацыянальнасці, іх аб’ядноўвала агульная 
ідэалогія – нацызм.

Над катамі 118-га батальёна прайшлі тры судовыя працэсы, аднак не ўсіх 
удалося прыцягнуць да адказнасці. «На момант суда карнік па прозвішчу 
Катрук пражываў у Канадзе. У нас былі дакладныя звесткі на гэты конт. 
Пасля завяршэння працэсу праз Міністэрства замежных спраў СССР (яго 
тады ўзначальваў А. Грамыка) былі пасланы ноты канадскаму ўраду з прось-
бай аб выдачы Катрука. Было ўказана, дзе ён пражывае на тэрыторыі Ка-
нады. Аднак адказ канадскага боку быў надзвычай лаканічным: такі чала-
век па гэтым адрасе не пражывае. А ў нас жа былі фотаздымкі разведкі: ён 
выходзіць з веснічак каля дома – гэткі прыязны дзядок... Менавіта гэты ча-
лавек 22 сакавіка 1943 г. насупраць палаючага хлява страчыў з кулямёта па 
людзях, якія выбягалі з вогнішча. Катрук быў кулямётчыкам у 118-м батальё-
не», – паведаміў В. Глазкоў (Звязда. 2008. 22 сакавіка). Ён патлумачыў, па якой 
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прычыне судовы працэс над Р. Васюрам не атрымаў шырокага асвятлення ў 
прэсе: «Тагачасны сакратар ЦК кампартыі Украіны Шчарбіцкі сказаў, што 
гэта парушыць пачуццё дружбы паміж украінскім і беларускім народам. Гэта 
глыбокая памылка! Ствараць падобны кантэкст было ідэалагічна няправільна. 
Таму што судзілі не ўкраінцаў, а здраднікаў Радзімы, нацыстаў» (Звязда. 2008. 
22 сакавіка). Паводле судовага працэсу ўласны карэспандэнт газеты «Из-
вестия» па Беларусі М. Шыманскі падрыхтаваў вялікі артыкул, але ў самы 
апошні момант, калі паласа з хатынскім матэрыялам была зацверджана рэдак-
тарам, яе знялі з нумара «па палітычных меркаваннях».

У маі 2015 г. СМІ паведамілі, што хатынскі кат У. Катрук пайшоў з 
жыцця. Незадоўга да гэтага Следчы камітэт Расійскай Федэрацыі ўзбудзіў 
у адносінах да яго крымінальную справу па артыкуле «Генацыд». Канада 
адмовілася экстрадзіраваць ваеннага злачынца, хоць, як паведаміла «Совет-
ская Белоруссия», «Катрюк находится на 4-м месте в списке самых разыски-
ваемых нацистских преступников, составленном известным Центром Визен-
таля» (Советская Белоруссия. 2015. 29 мая). У артыкуле «Не пожелаю мира 
его праху» Р. Рудзь адзначыў, што многія СМІ выказалі сумненне адносна 
сапраўднасці інфармацыі аб смерці былога карніка: «Во-первых, никакого 
официального сообщения по этому поводу не было – лишь короткая заметка 
в газете “Globe&Mail” со ссылкой на адвоката Катрюка. Во-вторых, адвокат 
сделал это заявление почему-то лишь спустя неделю после смерти своего 
подзащитного – сразу после того, как посольство России в Оттаве обрати-
лось к канадским властям с требованием провести над ним справедливый 
суд. В-третьих, журналисты припомнили несколько историй с престарелыми 
нацистскими преступниками, которых ушлые адвокаты пытались спасти от 
возмездия, заявляя об их “предсмертном” состоянии. Например, бывшего 
охранника концлагеря Собибор Ивана Демьянюка специально возили в суд 
на медицинской каталке, хотя в другое время его видели бодро гуляющим по 
супермаркетам» (Советская Белоруссия. 2015. 30 мая).

Вялікі масіў публікацый «недзяржаўнай» прэсы прысвечаны гаўляйтару 
В. Кубэ, вобраз якога малюецца з непрыхаванай сімпатыяй, – відавочнае 
імкненне абялiць, узвысiць і рамантызаваць нацыста, якога ў час вай-
ны называлі «катам беларускага народа». Асобныя аўтары пераконваюць, 
нібыта адораны паэт В. Кубэ выступаў супраць пераследаванняў яўрэяў, 
падтрымлiваў беларускую нацыянальную iдэю, прапагандаваў нямецка-бе-
ларускую агульнасць iнтарэсаў: «У Беларусi кiраваў своеасаблiвы гаўляйтэр. 
Перакананнi Вiльгельма Кубэ часам iстотна адрознiвалiся ад афiцыйнага 
курсу гiтлераўскай Германii» [478, с. 314]; «Вiльгельм Кубэ рыхтаваў 
адмiнiстрацыйны апарат, якi пры неабходнасцi мог пераняць у немцаў 
кiраўнiцтва» [478, с. 318]; ён «выступіў з iнiцыятывай стварэння беларускiх 
узброеных сiлаў» [478, с. 319]; «не адмаўляўся ад падтрымкi беларускага 
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нацыяналiзму» [478, с. 320], «афiцыйна абяцаў беларусам незалежную дзяр-
жаву пад апекай (незалежнасць пад апекай? – Т. П.) нацысцкага рэйха» [478, 
с. 321]; «не пакiдаў iдэi беларускага самакiравання» [478, с. 321], «сваёй 
палітыкай улагоджвання беларусаў ён блытаў карты Маскве» [478, с. 321]; 
ён пашыраў «iдэi германскага месiянства» [478, с. 325] i г. д. Месiянства, 
палітыка ўлагоджвання беларусаў – хіба што згодна з планам «Ост»?.. Кубэ 
ўвасабляў гітлераўскі рэжым, не выканаць свайго прызначэння ён не мог: гэта 
быў перакананы нацыст, давераны, надзейны чалавек – iнакш бы ў Беларусь, 
на цэнтральны ваенны напрамак, яго не прызначылi. Матэрыялы Мінскага 
судовага працэсу 1946 г. выкрываюць злачынную дзейнасць В. Кубэ. Так, 
былы начальнiк палiцыi Беларусi Герф Эбергард паведаміў: «Гаворачы аб 
партызанскім руху, Кубэ мне сказаў, што ў гэтай справе трэба быць цвёрдым, 
варта быць жорсткім да савецкага насельніцтва і не разважаць – расстрэльваць 
або не расстрэльваць» [408, с. 208]; «Барацьба з партызанамі заключалася ў 
асноўным у тым, што партызанская вёска спальвалася, насельніцтва выганя-
лася, знішчалася, часткова адпраўлялася ў Германію або перадавалася СД, дзе 
людзей спасцігаў такі ж лёс – яны знішчаліся» [408, с. 211].

Нястомна мусіруецца тэма В. Кубэ як абаронцы яўрэяў. Захавалася 
мноства дакументаў, якiя, адлюстроўваючы жудасную карцiну знiшчэння 
яўрэйскага народа, сведчаць якраз аб адваротным. Нацысты прывозiлi ў Бела-
русь i знiшчалi дзясяткi тысяч яўрэяў з усёй Еўропы. У мiнскiм гета, напры-
клад, было яшчэ ўнутранае гета для прывазных яўрэяў з Чэхаславакii, Поль-
шчы, Германii (Звязда. 1993. 3 ліпеня). Беларусь стала нацысцкім палiгонам 
па знiшчэнні яўрэяў, непасрэдна Кубэ рэгуляваў і кантраляваў гэту злачын-
ную аперацыю, механiзм масавага вынiшчэння людзей. У ходзе вышэйзга-
данага судовага працэсу Герф пацвердзіў, што «Кубэ быў старым таварышам 
Гітлера па барацьбе за ўладу. Ён асаблiва дакладна i ўпарта ажыццяўляў ра-
шэнне Гiтлера аб знiшчэннi яўрэяў. Кубэ пытанне знiшчэння яўрэяў увесь час 
iмкнуўся правесцi ў жыццё як мага лепш. Ён лiчыў, што ў той час колькасць 
знiшчаных яўрэяў – 41 000 – была зусiм не дастатковай» [408, с. 207].

Памкненні зрабіць гаўляйтара Кубэ ледзь не барацьбітом за беларуш-
чыну назіраюцца ў СМІ з пачатку 1990-х гг. і не спыняюцца да цяпераш-
няга часу, прычым аргументацыя не вызначаецца навізной. Так, М. Вiж 
сцвярджае, што Кубэ ўзяў «уласны курс на беларусiзацыю краю: спрыян-
не развiццю беларускай культуры i беларускага школьнiцтва, усебаковая 
падтрымка розных груповак беларускiх (пераважна – былых эмiгранцкiх) 
дзеячаў, якiя спадзявалiся на мажлiвасць стварэння беларускай дзяржавы 
з дапамогай Германii, беларусiзацыю царкоўнага жыцця... Кубэ быў цi не 
адзiным у фашысцкiх вярхах, хто ацанiў i падтрымаў “беларускае пытанне”, 
хто ў перспектыве бачыў стварэнне асобнай беларускай дзяржавы пад эгiдай 
Германii» (ЛіМ. 1994. 14 студзеня) і г. д. Многiм беларускiм нацыяналiстам 
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сапраўды былi ўласцiвы надзеi на вайну як на спосаб вырашэння нацыяналь-
нага пытання. Гэтыя надзеi былi не толькi амаральнымi, але i наiўнымi ў сваёй 
накiраванасцi на пабудову нацыянальнага раю, фундаментам якога павiнен 
быў стаць апафеоз народнай трагедыi, апафеоз вайны. Таму журналiстам, 
якiя прыхiльна ставяцца да падобных iдэалагiчных канцэпцый, трэба было б 
задумацца: цi варта пляскаць у ладкi парасткам беларушчыны ваеннага часу? 
Трагедыя самападману: цi можна было за беларускую iдэю змагацца рукамi 
ворага, цi магчыма была незалежнасць пад патранажам Германii? Гітлераўцы 
прыйшлi на нашу зямлю са сваёй нацыянальнай iдэяй – нацысцкай, iх менш за 
ўсё клапацiла беларускасць. Дый што такое «нацыянальная iдэя» без народа?

Мэты вайны нацысты не хавалi пад нацыянальнымi праблемамi: яны 
ставiлi iх на парадак дня, каб утрымаць захопленыя тэрыторыi, а для гэта-
га старалiся «сутыкнуць iлбамi» суседнiя народы. Мiнск быў беларускiм, 
а «па суседству, у Магiлёўскай, Вiцебскай, часткова Гомельскай абласцях 
усяляк заахвочваўся рускi нацыяналiзм» (Звязда. 1993. 3 ліпеня). Нямецка-
фашысцкія акупанты выкарыстоўвалi нацыянальнае пытанне толькi ў сувязi з 
перспектыўнымі iнтарэсамi гiтлераўскай Германii ў Беларусі. У прывiтальным 
лiсце часопiсу «Жыве Беларусь!» В. Кубэ так выклаў сваё бачанне духоўных i 
iдэйных установак беларускай моладзi: нянавiсць да бальшавiзму i яўрэйства, 
вернасць Германii i Гiтлеру, любоў да сваёй Радзiмы i беларускага народа [143, 
с. 141]. А для «ўнутранага карыстання» мелiся iншыя тлумачэннi: «Нiдзе 
не трэба адмаўляцца ад ярка выражанага нацыяналiзму, а калi ён на нашу 
карысць, то нават распальваць яго. У наступныя гады для нас ён не будзе 
ўяўляць небяспекi, а пасля таго, як будзе дасягнута перамога, мы станем 
дастаткова моцнымi, каб справiцца з iм» [143, с. 142].

Досыць вялiкi артыкул пра В. Кубэ змешчаны ў чацвёртым томе 
«Энцыклапедыi гiсторыi Беларусi» (Мінск, 1997): «КУБЭ (Kube) Ры-
хард Пауль Вільгельм (13.11.1887, г. Глогаў, Германія, цяпер Польшча – 
22.9.1943), кiраўнiк нямецкай цывiльнай акупац. адмiнiстрацыi ў Беларусi 
ў Вял. Айч. вайну. З сям’i ваеннаслужачага. Скончыў Берлiнскi ун-т. Быў 
дамашнiм настаўнiкам, рэдактарам газет. Чл. Нацыянал-сацыялісцкай ра-
бочай партыі Германіі (НСДАП), з 1928 гаўляйтэр партыі ў правінцыі Ост-
марк (з 1933 Курмарк). З 1924 чл. рэйхстага, прускага ландтага (фракцыя 
НСДАП), обер-прэзідэнт Брандэнбурга-Берліна, Познані. У 1936 як обер-
прэзідэнт адпраўлены ў адстаўку. 17.7.1941 указам А. Гітлера прызначаны 
ген. камісарам генеральнай акругі Беларусь. 1.9.1941 прыбыў у Мінск» [186, 
c. 288]. Iнфармацыя пра «адмоўныя персаналii» абавязкова павiнна быць у 
энцыклапедыях i даведнiках – пытанне ў тым, як падаюцца звесткі. Сярод 
дадзеных пра Кубэ, якi стаў выразнікам нацысцкай ідэі, увасабляў «новы 
рэжым» i бездакорна забяспечваў «вайну на знiшчэнне», яго падрабязная 
бiяграфiя, у якой прапісаны многія дэталі, у тым ліку дата прыбыцця ў Мінск 
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і тое, што забіты ён «у выніку выбуху міны ва ўласнай (? – Т. П.) кватэры ў 
Мінску» [186, c. 288]. Аднак у артыкуле не ўзгадваецца, што былога «дамаш-
няга настаўнiка i рэдактара газет» называюць катам беларускага народа: тое, 
што бачылі і перанеслі жыхары Беларусі ў гады вайны, непасрэдна «завязва-
лася» на імені Кубэ. Vita memorial, жыццё памяцi – невыпадкова менавiта так 
гаварыў пра гiсторыю Цыцэрон.

Выклiкае неразуменне i фотаздымак побач з артыкулам: «В. Кубэ ўручае 
ўзнагароду Я. Калубовiчу» [186]. У гэтым жа томе энцыклапедыі змешчаны 
яшчэ большы артыкул пра Аўгена Калубовіча, які актыўна супрацоўнічаў з 
нацыстамі (невыпадкова быў імі ўганараваны). Сутнаснае вызначэнне гэтай 
персаналii: «гiсторык, лiтаратуразнавец, палiтычны дзеяч» [175]. Яго ваен-
ная біяграфія пададзена наступным чынам: «У пачатку вайны з Германiяй 
мабiлiзаваны ў Чырвоную Армiю, пад Масквой трапiў у акружэнне i вярнуўся 
(? – Т. П.) у Мiнск. У гады акупацыi супрацоўнiчаў з нямецкiмi ўладамi» 
[175]. І больш нічога з ваеннай біяграфіі: нават не ўзгадваецца, за якія вялікія 
заслугі перад нацыстамі быў адзначаны ўзнагародай. Пераважная большасць 
iнфармацыi – пра пасляваенную дзейнасць: гiсторык, лiтаратуразнавец, 
палiтычны дзеяч. Для параўнання: артыкул пра Калубовіча па памеры боль-
шы, чым пра вядомых асоб, дзяржаўных дзеячаў, якімі па праву ганарыцца 
Беларусь. Прадбачым магчымае пярэчанне кшталту: падыход да энцыкла-
педычных артыкулаў з радкамерам недарэчны. Што датычыць энцыклапе-
дычных выданняў, на наш погляд, гэта менавіта той выпадак, калi памер мае 
значэнне, паколькі дае магчымасць змясціць больш (цi менш) iнфармацыi – не 
толькi для сучаснiкаў, але i для нашчадкаў.

Тэзіс аб роўнай адказнасці СССР і Германіі за развязванне Другой су-
светнай вайны, аб прэвентыўнай вайне Гітлера ўсяляк папулярызуецца ў 
шэрагу СМІ. Упарта даказваецца: вайна савецкага народа супраць нацысцкай 
Германіі не можа лічыцца справядлівай, яна не была абарончай, а значыць, не 
з’яўлялася Айчыннай. Гэта, нібыта, наадварот, была абарончая вайна Еўропы 
супраць бальшавізму (Гітлер толькі апярэдзіў Сталіна). Атрымліваецца, 
Вялікая Айчынная вайна – гэта «міф», прыдуманы ў Савецкім Саюзе.

Асноўныя тэндэнцыі фальсіфікацый Другой сусветнай вайны прасачыў 
І. Сачанка ў манаграфіі «Вайна і публіцыстыка» (1980). Ён звярнуў увагу, 
што заходняя прэса «імкнецца ачысціць фашызм ад абанкруціўшыхся дак-
трын, апраўдаць крывавае злачынства гітлерызму перад чалавецтвам, каб у 
шырокім маштабе адраджаць неанацызм, прапаганду мілітарызму, праводзіць 
агрэсіўную палітыку нарошчвання ваеннай магутнасці і падрыхтоўкі но-
вых войнаў» [374, с. 20]. Пры гэтым выкарыстоўваюцца «цынічныя метады 
фабрыкацыі фактаў, распаўсюджванне хлусні, дэзынфармацыі, розных пра-
вакацый і чутак... заведама ілжывых канцэпцый і міфаў, розныя варыянты 
якіх зводзяцца да аднаго: падзеі 1939–1945 гг. адлюстраваны ў пасляваеннай 
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гістарычнай літаратуры фальшыва і таму неабходна пачаць стварэнне новай 
гісторыі Другой сусветнай вайны» [374, с. 20].

Альтэрнатыўную канцэпцыю ролі СССР у Другой сусветнай вайне 
прапанаваў беглы савецкі разведчык Уладзімір Разун. Ён атрымаў шыро-
кую вядомасць у галіне гістарычнага рэвізіянізму, выдаўшы шэраг кніг пад 
псеўданімам Віктар Сувораў. Найбольш растыражаваная і разрэкламаваная 
з іх – «Ледакол». У прадмове – звароце да рускага чытача Разун-Сувораў 
цынічна піша: «Я замахнулся на самое святое, что есть у нашего народа, я за-
махнулся на единственную святыню, которая у народа осталась, – на память о 
Войне, о так называемой “великой отечественной войне”. Это понятие я беру 
в кавычки и пишу с малой буквы» [407].

Аналізуючы сучасныя фальсіфікацыі вайны ў артыкуле «Вялікая Пера-
мога і супрацьборства ў сферы сэнсаў», У. Макараў адзначае, што ўдары па 
сакральных кропках гісторыі наносяцца вельмі вынаходліва. Гаворка ідзе пра 
вайну супраць сімвалаў, пра дэсакралізацыю гісторыі, ломку стэрэатыпаў, пры 
гэтым «адной з асаблівасцей сучаснага этапу вайны з гісторыяй з’яўляецца 
актыўнае ўжыванне постмадэрнісцкіх тэхналогій, якія ставяць пад пытанне 
саму сапраўднасць тых ці іншых з’яў і падзей. Менавіта постмадэрністы 
ўвялі паняцце “сімулякр”, гэта значыць форму, якая не мае зместу. Менавіта 
постмадэрнісцкія тэхналогіі сціраюць мяжу паміж уяўнасцю і сутнасцю, 
паміж формай і зместам, замахваючыся на самае галоўнае – сапраўднасць. 
Але калі знішчаецца сапраўднасць? Калі з жыцця знікае катэгорыя подзвігу. 
І сёння, пры нанясенні ўдараў па самых яркіх, гераічных старонках нашай 
гісторыі, галоўныя мэты вызначаюцца досыць выразна – ад дэгераізацыі да 
знішчэння сапраўднасці Перамогі» [246, с. 66]. Адпаведныя працы выконва-
юцца «з выкарыстаннем тэхналогій сучасных псіхалінгвістычных аперацый, 
якія маюць на мэце дэфармацыі гістарычнай свядомасці» [246, с. 67].

Варта дадаць, што фальсіфікацыі Вялікай Айчыннай вайны ўсё больш 
паглыбляюцца і мадыфікуюцца: калі ў 1990-х гг. яны скіроўваліся ў асноўным 
на імкненні рэабілітаваць нацысцкіх пасобнікаў, зняславіць партызанскі рух, 
то ў 2000-х гг. пад сумненне ўжо ставіцца вызначэнне вайны як «айчыннай» 
і сама Перамога – эпахальная цывілізацыйная падзея.

У некаторых публiкацыях у нетрадыцыйным ракурсе разглядаецца пра-
блема калабарацыянiстаў, якія імкнуцца апраўдацца перад судом гiсторыi, 
спасылаючыся на тое, што змагалiся за «незалежную Беларусь», супраць 
«сталiнскага рэжыму», што саюз з фашыстамi ў iх быў вымушаным i г. д. 
Жыццё не складваецца па схеме «белае – чорнае», асаблiва ў вайну. Не 
ўсе беларусы адназначна негатыўна ставiлiся да прыходу акупантаў: адзiн 
пайшоў у партызаны, другi – у палiцыю, трэцi чакаў, як пачнуць разгортвацца 
падзеi. Асяроддзе пасобнiкаў таксама было разнапланавым: ад звычайных 
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прыстасаванцаў да тых, хто вызначыў сваю пазiцыю па перакананнях. Ча-
лавек – натура складаная, у кожнага рознае выхаванне, светаўспрыманне, 
погляды, што i выявiла экстрэмальная ваенная сiтуацыя. Журналiсты павiнны 
быць гранiчна сумленнымi, каб, разабраўшыся ва ўсiх адценнях, танальнасцях 
i калiзiях вайны, паказаць яе аб’ектыўную карцiну.

З 1990-х гг. у беларускіх СМІ досыць часта з’яўляюцца матэрыялы пра 
беларусаў замежжа. Пасля некаторых публiкацый рэдакцыі атрымлiвалі 
лісты з папрокамi: чалавек у вайну быў палiцаем, столькi гора прынёс 
аднавяскоўцам, нездарма збег у 1944-м, а газета яго ледзь не робіць ге-
роем. Не жаданне адпомсцiць – iмкненне расставiць кропкi над «i» рухае 
аўтарамi допiсаў у рэдакцыі: памяць людская не ведае «тэрмiнаў даўнасцi». 
Так, 6 лiпеня 1993 г. газета «Звязда» надрукавала iнтэрв’ю Л. Пранчака з 
прэзiдэнтам Беларуска-амерыканскага грамадскага цэнтра ў Саўт-Рыверы 
(ЗША) Юркам Навумчыкам, дзе падрабязна апавядаецца пра бацьку Юркi 
Iвана (Янэка) Навумчыка, удзельнiка Слуцкага паўстання, а пазней – камен-
данта палiцыi ў вёсцы Заастравечча Клецкага раёна. Публiкацыя мела вялiкi 
рэзананс у Клецкiм раёне, пра што сведчыць артыкул I. Карачуна «Народ 
памятае, хто быў ахвярай, а хто катам», апублікаваны ў «Звяздзе» 28 жніўня 
1993 г. У прыватнасцi, землякi Ю. Навумчыка абурылiся наступнай яго заявай: 
«Вайна паламала лёсы нашых бацькоў. I яны вымушаны былi пакiнуць сваю 
радзiму. Але мы ведаем, што яны працавалi для Беларусi – i пры немцах, i пры 
паляках». Аднак, як сведчыць лiст у рэдакцыю, у памяцi вяскоўцаў Навум-
чык «застаўся хiтрым ворагам мясцовых партызанаў, актыўным удзельнiкам 
яўрэйскiх пагромаў, марадзёрам без сораму i сумлення». Жывыя сведкi ва-
енных падзей узгадваюць шэраг злачынстваў, здзейсненых Навумчыкам, i 
выказваюць здзiўленне, што журналiст зусiм не падвяргае пачутае сумненню. 
Увогуле можна зразумець сына, якому неабыякавая памяць пра бацьку, але 
як зразумець журналiста, якi ўжо з прычыны сваёй прафесii абавязаны быць 
аб’ектыўным?

У артыкуле «Здраднiкi», надрукаваным у газеце «Совецкая Беларусь» 
24 красавiка 1943 г., Якуб Колас пiсаў: «У людской грамадзе ёсць розныя 
людзi. У ёй ёсць вялiкiя таленты... У ёй ёсць героi, гатовыя ўсё аддаць для 
народа, для Радзiмы. Але ёсць у ёй i расколы-адшчапенцы, ганьбуючыя свой 
народ. Ёсць у ёй розны людскi бруд, шкурнiкi i прадажнiкi, iуды, гатовыя ганд-
ляваць i нажывацца на крывi народа. Праўда, колькасць такiх паскуд нiкчэмна, 
як нiкчэмна i сама iх урода... Яны ўзялi курс на немца, звязалi свой лёс з лёсам 
разбойнiцкай немчуры i за чачавiчную пахлёбку прадалi сваё сумленне. Але 
ўсе гэтыя здраднiкi павiнны запiсаць на сваiх iудаўскiх лабацiнах: усе яны 
стануць вядомы народу... Iх папалiць агонь народнай нянавiсцi, а смуродны 
iх попел развеюць сухiя вятры» [49, с. 121]. Ёсць рэчы, забыць пра якiя будзе 
злачынствам.
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Досыць папулярным тэзісам у сучаснай прэсе з’яўляецца наступны: ка-
лабаранты, нават пры жаданні, баялiся пераходзiць да партызан. Падобнае 
сцвярджэнне не зусiм правамернае. Хтосьцi праз калабарацыю iшоў у пар-
тызаны, хтосьцi ў калабарацыi заграз. Немцы iмкнулiся як мага хутчэй пры-
вязваць да сябе: адразу бралi на карныя аперацыi па знiшчэнні людзей – і ад 
аднаго злачынства да другога iшлi гэтыя няшчасныя, разумеючы, што свой 
лёс яны нiшчаць самi (можна ўзгадаць у сувязі з гэтым выдатную аповесць 
В. Быкава «Сотнікаў» і зняты паводле яе фільм рэжысёра Л. Шапіцька «Узы-
ходжанне»).

Дзе не было нацызму, там не было духоўнага разбэшчвання акупацыяй. 
Тых, хто аддана служыў ворагу i скампраметаваў сябе ў вачах мясцовага 
насельнiцтва, партызаны прыгаворвалi да смяротнай кары. З асноўнай масай 
вялi тлумачальную работу, прапаноўвалi пераходзiць да партызан i павароч-
ваць зброю супраць агульнага ворага. Калабарацыя ўвогуле пытанне скла-
данае. Варта адзначыць: пераход ваеннапалонных з канцлагера ў варожыя 
ўзброеныя структуры быў адной з нямногiх магчымасцей, каб не загiнуць 
(шанцы на ўцёкi былi мiнiмальныя). У той жа час ад немцаў да партызан 
пераходзiлi многiя. Напрыклад, у чэрвенi 1942 г. камандаванне армiй групы 
«Цэнтр» у бабруйскiм лагеры ваеннапалонных сфармiравала 1-ы Усходнi 
добраахвотны полк у складзе двух батальёнаў – «Бярэзiна» i «Днепр» (каля 
тысячы чалавек). У сакавiку 1943 г. была створана 1-я Руская нацыянальная 
брыгада СС («Дружына»), якую ўзначалiў былы начальнiк штаба 229-й страл-
ковай дывiзii падпалкоўнiк В. Гiль (псеўданiм Радыёнаў). У ёй налiчвалася 
1500 чалавек, у асноўным былых ваеннапалонных. На працягу 1942–1943 гг. 
брыгада дзейнiчала разам з германскiмi войскамi супраць партызан на 
тэрыторыi Магiлёўскай, Мiнскай, былой Вiлейскай абласцей. У маi – чэрвенi 
1943 г. брыгада В. Гiля-Радыёнава была прыцягнута гiтлераўцамi да буйной 
карнай аперацыi «Котбус» у Мiнскай вобласцi. У акружэнне на рацэ Бярэзiне 
трапiлi партызанскiя брыгады «Жалязняк», «Дзядзькi Колi», iмя С. Кiрава 
i iнш. У ноч на 19 чэрвеня партызаны вырвалiся з акружэння на ўчастку, якi 
займалi радыёнаўцы. Улiчваючы настрой у iх радах, камандаванне партызан-
скай брыгады «Жалязняк» разгарнула работу з мэтай арганiзацыi пераходу 
брыгады В. Гiля-Радыёнава на бок партызан. 16 жнiўня 1943 г. 1-я Руская на-
цыянальная брыгада колькасцю звыш 2000 чалавек перайшла на бок партызан 
i стала называцца 1-й Антыфашысцкай партызанскай брыгадай. Яна адразу 
ўключылася ў баi з гiтлераўцамi: разграмiла буйныя варожыя гарнiзоны ў Док-
шыцах, на станцыi Круляўшчызна, падарвала два чыгуначныя масты, разам з 
партызанамi брыгады «Смерць фашызму» разбiла гарнiзоны ў вёсцы Зембiн 
i гарадскiм пасёлку Вiлейка. В. Гiль-Радыёнаў быў узнагароджаны ордэнам 
Чырвонага Сцяга, яму было прысвоена воiнскае званне палкоўнiк. Цяжкiя 
баi вяла 1-я Антыфашысцкая брыгада ў складзе 16 партызанскiх брыгад у 
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красавiку – маi 1944 г. па абароне Полацка-Лепельскай партызанскай зоны. 
Ажыццяўляючы прарыў з блакады, брыгада панесла вялiкiя страты: больш за 
тысячу чалавек загiнулі i прапалі без вестак, В. Гiль-Радыёнаў быў смяротна 
паранены (Звязда. 2005. 12 ліпеня).

На акупаванай тэрыторыi Беларусi апроч вайсковых i палiцэйскiх 
фармiраванняў з мясцовага насельнiцтва дзейнiчалi i цывiльныя арганiзацыi. 
Да такiх адносiцца Саюз беларускай моладзi (СБМ). Немалаважная дэталь: 
абрэвіятура гэтай арганізацыі, СБМ, у народзе расшыфроўвалася як «смерць 
беларускай моладзі». Дзейнасць арганiзацыi некаторымi аўтарамi падаецца 
ў прэсе як сведчанне клопату акупантаў пра развiццё дэмакратыi, культуры 
i нават падтрымкi ў барацьбе за незалежнасць Беларусi: «Па хадайніцтве 
гаўляйтэра Берлін даў дазвол на стварэнне Саюза беларускай моладзі… 
Урачыстае абвяшчэнне гэтай падзеі адбылося 22 чэрвеня 1943 г. у Мінскім 
гарадскім тэатры… Прываблівалі патрыятычныя лозунгі, прыгожая блакітная 
форма, экскурсіі ў Берлін. Адной з мэтаў СБМ было, між іншым, вынішчэнне 
ў моладзі Беларусі гістарычна абумоўленай псіхалогіі непаўнавартасці. 
Аднак гэтая ж арганізацыя пашырала сярод маладых людзей ідэі нацыз-
му і антысемітызму. Лідар СБМ Міхаіл Ганько падпарадкоўваўся непас-
рэдна Кубэ» [478, с. 321]. Саюз беларускай моладзi быў арганiзаваны на 
ўзор Гiтлерюгенда, а члены СБМ насiлi форму Гiтлерюгенда. Экскурсіі ў 
Берлін, прыгожая форма – які дысананс на фоне забойстваў-катаванняў 
суайчыннікаў, соцень спаленых разам з жыхарамі вёсак. Можна ўпэўнена 
сцвярджаць, што большая частка членаў СБМ не была дасведчана ў намерах 
нацыстаў сцерцi Беларусь з твару зямлi, моладзь гэтай арганiзацыi падманулi 
прывiднай iдэяй новай Беларусi. Але цi ёсць падставы ўзводзiць гэту памыл-
ку часткi беларускай моладзi, зробленую ў перыяд гітлераўскай акупацыi, у 
ранг падзеi станоўчай гiстарычнай важнасцi? У штотыднёвiку «Лiтаратура i 
мастацтва» (рубрыка «Беларускае замежжа: жывыя галасы») 29 мая 1993 г. 
надрукавана iнтэрв’ю з жыхаром ЗША М. Сенькам, якi ў вайну быў чле-
нам Саюза беларускай моладзi, Беларускай краёвай абароны. Публiкацыя 
ўтрымлiвае наступнае прызнанне: «Мы не думалi, што пад немцамi бела-
русы могуць стаць незалежнымi. Але мы хацелi выкарыстаць шанц для 
ўмацавання беларускай свядомасцi, каб падрыхтаваць новыя беларускiя ка-
дры, якiя б не былi папiхачамi чужынцаў, якiя б былi вольнымi i мелi свой 
нацыянальны гонар». М. Сенька расказвае, што беларускiя жаўнеры насiлi 
«чорную нямецкую форму. Зброя была iтальянская. Мы прысягалi, што бу-
дзем ваяваць (вылучана намі. – Т. П.) толькi на тэрыторыi Беларусi». Але 
з кiм ваяваць на тэрыторыi Беларусi? З беларускiм народам? Гэтага былы 
суайчыннiк не ўдакладняе, а журналiст (ён чамусьцi не падпiсаў iнтэрв’ю) 
не задае адпаведнага пытання.
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Прайшлі дзесяцігоддзі, настаў час прымiрэння людзей, якiя ваявалi па 
розныя бакi барыкад. Аднак вось што асаблiва важна асэнсаваць і ўсвядоміць: 
адмаўляючыся ад шаблонаў сталiнскай прапаганды, якая безапеляцыйна назы-
вала «здраднiкамi» ўсiх, хто супрацоўнiчаў з акупантамi (па ўласным жаданнi 
цi прымусова), нельга кiдацца ў iншую крайнасць – абвяшчаць гэтых людзей 
ледзь не патрыётамi, барацьбiтамi за народнае шчасце. Супрацоўнiцтва з 
ворагам адбывалася на фоне жудасных нацысцкіх злачынстваў супраць бе-
ларускага народа – а значыць, супраць Беларусi.

У 2000-х гг. пачалі з’яўляцца разнастайныя «аўтарскія версіі» гісторыі. 
Так, у 2003 г. выйшла кніга З. Шыбекі «Нарыс гісторыі Беларусі (1795–2002)», 
якая па структуры, падачы матэрыялу і афармленні нагадвае падручнік. 
У анатацыі адзначаецца, што кніга з’яўляецца «аўтарскай версіяй сціслага 
сінтэтычнага (? – Т. П.) выкладу гісторыі Беларусі». З. Шыбека падкрэсліў, 
што кніга напісана ў рамках міжнароднага праекта (аднак не ўказана якога), 
гэта «канчатковая, трэцяя, аўтарская версія» створана «на аснове найноўшай 
беларускай гiстарыяграфii дэмакратычнага накiрунку» [478, с. 12]. У выданні, 
па сутнасці, сабраны амаль усе «канцэптуальныя навацыі» інтэрпрэтацый і 
фальсіфікацый Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай вайны (Вялікая Ай-
чынная вайна названа гісторыкам нямецка-савецкай вайной). Такім чынам, 
«найноўшая» метадалогія паўтарае шмат разоў узнятыя і абсмактаныя «не-
залежнай» прэсай тэмы і сюжэты: «Беларускi народ апынуўся памiж дзвюх 
уладаў, як памiж молатам i кувадлам. Пакрыўджаныя бальшавiкамi iшлi ў 
палiцыю, пакрыўджаныя фашыстамi – да партызанаў» [478, с. 323]; «Вайна 
набывала элементы грамадзянскай… А за плячыма жыхароў Беларусі, што 
ваявалі паміж сабой, з аднаго боку стаялі нацысты, а з другога – камуністы» 
[478, с. 326] і г. д. У рэшце рэшт З. Шыбека прыходзiць да зусім нечака-
най высновы: «А партызаны i тыя, хто супрацоўнiчаў з нацыстамi, хоць i 
ваявалi памiж сабой, выходзiць, дзейнiчалi ў адным накiрунку. I тыя, i другiя 
змагалiся хай сабе з рознымi, але з ворагамi Беларусi i тым наблiжалi яе не-
залежнасць» [478, с. 337]. Як такое можа быць: партызаны i нацысцкія па-
магатыя дзейнiчалi ў адным напрамку? У наяўнасці або звычайны цынiзм, 
або «плюралізм у адной галаве» як падмурак «найноўшай беларускай 
гістарыяграфіі».

Аўтарам надзвычай адвольна падбіраюцца – адбіраюцца і адсейваюц-
ца – факты. Напрыклад, 26 кастрычнiка 1941 г. нацысты правялi першую 
публiчную смяротную кару ў Мiнску, горад здрыгануўся ад нязвыкласцi 
павешаных: звычайныя мiрныя жыхары, якiя дапамагалi параненым ваен-
напалонным выбiрацца за горад, ратавалi ад смерцi, таму i былi пакараны 
«вызвалiцелямi» (у 1979 г. у Аляксандраўскім скверы Мінска, дзе адбываліся 
публічныя смяротныя экзекуцыі, быў адкрыты помнік «Сляды» скульптара 
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А. Анікейчыка). Аднак гэты факт у кнiзе замоўчваецца (як і многія іншыя, 
якія «не ўпісваюцца» ў ідэалагічную ўстаноўку «аўтарскай версіі»), затое 
паведамляецца, што ў кастрычнiку 1941 г. была створана Беларуская народ-
ная самапомач (БНС), на якую «абапіраўся» В. Кубэ. І вельмі падрабязна 
расказваецца пра яе структуру: «Арганізацыя мела свае акруговыя і раён-
ныя аддзяленні і валасныя гурткі. Гаўляйтэр дазволіў ёй займацца не толькі 
дабрачыннасцю, але і культурна-асветнай дзейнасцю» [478, с. 318]. З. Шы-
бека чамусьці не ўдакладняе, якой канкрэтна дабрачыннасцю пад наглядам 
нацысцкіх акупантаў займаліся члены арганізацыі – на фоне смерці, крыві, 
гора народнага. Адмыслова «падагнаныя» факты: сканцэнтраваць увагу на 
адным (зручным для «аўтарскай версіі») і ўпарта замоўчваць другое (нязруч-
нае) – хіба што ў гэтым і заключаецца «дэмакратычны напрамак»?

Не вытрымлівае крытыкі і «аўтарская версiя» патрыятызму. Хто быў, па 
меркаванні З. Шыбекі, патрыётам? Той, хто супрацоўнiчаў з гітлераўскімі 
акупантамi: «Нямецкую ж акупацыю патрыёты хацелi выкарыстаць для 
ўкаранення беларусаў у мясцовую адмiнiстрацыю, для росту iх нацыянальнай 
самасвядомасцi i ўтварэння ўласнага войска» [478, с. 313].

Спрадвечна, са старажытных часоў абарона роднай зямлі ад вора-
га лічылася справай свяшчэннай, і, як справядліва зазначае даследчык 
М. Жылінскі, «войны, якія атрымлівалі назву “Айчынных”, мелі пад сабой 
найглыбейшы сэнс – яднанне ўсяго народа, усіх сфер грамадства, незалежна 
ад іх класавай прыналежнасці і грамадзянскай пазіцыі, у адзіным парыве як 
адно цэлае засланіць, абараніць сваю Радзіму ад знешніх ворагаў» [141].

Патрыятызм (ад грэч. πατρίς – радзіма, айчына) у абагульненай форме 
выражае любоў да Радзімы, павагу да яе гістарычнага мінулага, нацыянальна-
культурных каштоўнасцей і традыцый, клопат аб яе інтарэсах і гатоўнасць да 
абароны Айчыны ад ворагаў. Называць патрыётамі асоб, якія супрацоўнічалі 
з акупантам, па меншай меры амаральна.

Даследчык М. Кузьміч, аналізуючы вытокі і сутнасць патрыятыз-
му, а таксама праявы ілжэпатрыятызму, выказвае слушнае меркаванне: 
«Экзістэнцыяльная сутнасць чалавека арганізавана такім чынам, што ў яго 
ёсць альтэрнатыва паміж патрыятызмам і яго падменай, а адсюль магчымы 
высакароднасць і маладушнасць, вернасць і здрада, узлёты чалавечага духу 
і яго падзенне» [206, с. 62]. Прапанаваная З. Шыбекам матывацыя зусім не-
дарэчная: «Для народа, якi стагоддзямi цярпеў нацыянальны прыгнёт i не 
меў суверэннай дзяржавы, супрацоўнiцтва з немцамi стала адзiным шанцам 
ратавання i мацавання сваёй адметнасцi» [478, с. 333]; «Згодна з мiжнародным 
правам, такое супрацоўнiцтва не лiчыцца злачынствам, бо яно не скiроўвалася 
супраць уласнага народа» [478, с. 333]. У такім выпадку паўстае лагічнае 
пытанне: супраць каго яно скiроўвалася? Аўтар не ўдакладняе.
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Характэрная асаблівасць «аўтарскай версіі» – адсутнасць дакладна вы-
значанай пазіцыі. На адной старонцы З. Шыбека сцвярджае: «Супрацiўленне 
акупантам засноўваў партыйны, савецкi, камсамольскi i калгасны актыў, у яко-
га шанцаў на нацысцкую спагаду не заставалася… Некаторыя партызанскія 
атрады і групы фармаваліся ў савецкім тыле, а потым перапраўляліся праз 
лінію фронту ва ўсходнюю Беларусь» [478, с. 315]. А на наступнай старон-
цы – ужо зусім iншае: «Партызанскi рух меў народную глебу» [478, с. 316]. 
Атрымліваецца: кожнай сястрыцы па завушніцы. Аналагічных прыкладаў ды-
яметральна процілеглых меркаванняў аўтара нямала: «Партызанаў называлі 
бандытамі нават тыя, хто чакаў прыходу Чырвонай Арміі» [478, с. 324]; «Яны 
(партызаны. – Т. П.) браліся за зброю, каб адпомсціць за здзекі карнікаў з іх 
сваякоў. Большасць прадстаўнікоў беларускай савецкай інтэлігенцыі свядо-
ма змагалася на баку савецкай улады, якая ім дала адукацыю і адпаведны 
накірунак. Чым больш мясцовых жыхароў адыходзіла ў лясы, тым больш 
дапамагалі партызанам сяляне. Яны аддавалі апошняе сваім сынам, братам 
дый проста аднавяскоўцам» [478, с. 325]. Спасылкамі на дакументальныя 
першакрыніцы «аўтарская версія» чытача не абцяжарвае.

Наступны тэзіс З. Шыбекі патрабуе асобнага каментарыя, паколькі вы-
значаецца выключным цынізмам: «Перад наступленнем Чырвонай Армii на 
Мiнск 8 тыс. яго жыхароў добраахвотна выйшлi на пабудову ўмацаванняў 
вакол горада. Замест савецкага вызвалення яны выбiралi нямецкую акупа-
цыю» [478, с. 330–331]. Немцы, адступаючы, насiльна зганялi насельнiцтва 
на пабудову ўмацаванняў. Аўтар чамусьцi забыўся паведамiць, што мiрнае 
насельнiцтва – дзяцей, жанчын, старых – гiтлераўцы выкарыстоўвалi і ў 
якасцi «жывога шчыта». Напрыклад, Азарыцкія лагеры смерці былі ство-
раны нямецкімі захопнікамі ў сакавіку 1944 г. у якасці жывой заслоны на 
шляху наступлення савецкіх войск. Туды было прывезена больш за 50 тыс. 
чалавек, у тым ліку тыфознахворых з бальніц і лазарэтаў, каб распачаць 
эпідэмію і распаўсюдзіць яе на часці Чырвонай Арміі з мэтай затрымаць на-
ступленне. Асуджаных на смерць людзей размясцілі на адкрытых балоцістых 
пляцоўках, абгароджаных калючым дротам, абкружаных міннымі палямі і 
абстаўленых кулямётнымі вышкамі. Людзей не кармілі, забаранялі раскла-
даць агонь, яны вымушаны былі піць балотную ваду. Загінула каля 20 тыс. 
чалавек. Даследчыкі называюць Азарычы «месцам масавага прымянення 
біялагічнай зброі» (Советская Беллоруссия. 2009. 9 чэрвеня). Падобны лагер 
«жывой заслоны» быў створаны ў чэрвені 1944 г. на ўсходнім беразе Дня-
пра; у ім знаходзілася звыш 3 тыс. мірных жыхароў, сагнаных з Магілёва і 
бліжэйшых населеных пунктаў. Такі ж лагер смерці быў на паўночным усхо-
дзе ад Віцебска, дзе было вызвалена каля 8 тыс. мірных жыхароў. Гэтыя фак-
ты ўвогуле не ўзгадваюцца, яно і зразумела: заезджаная пласцінка пра мірных 
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жыхароў, якія замест вызвалення «выбiралi акупацыю», будзе ўспрымацца не 
інакш як аплявуха грамадскай маральнасці і разважнаму сэнсу. У час Мінскага 
судовага працэсу 1946 г. маёр Мол Рэйнгард, былы камендант Бабруйска, 
расказаў, як размiнiравалiся дарогi: «Летам 1943 г. я павiнен быў размiнiраваць 
аўтамагiстраль на поўнач i на захад ад Бабруйска i ўсе дарогi, якiя iдуць да 
горада. Па маім загадзе раённыя бургамiстры выдзелiлi сялян з коньмi для 
выканання гэтых работ. Яны прабаранавалi гэтыя ўчасткi ад вёскi да вёскi» 
[408, с. 297]. Ён прызнаў, што пры «баранаваннi» людзi падрывалiся на мiнах, 
і прыменены iм спосаб размiнiравання супярэчыць усiм мiжнародным законам 
i з’яўляецца злачынным.

Прыкрыўшыся словамi «аўтарская версiя», выходзiць, можна адвольна 
расстаўляць акцэнты, не заўважаць адных фактаў i спекуляцыйна раздуваць, 
«ускалмачваць» іншыя – у нейкай незразумелай спешцы, наскокам выда-
ваць за iсцiну вузкую i прыватную праўду? «Паміж праўдай факта і фактам... 
праўдападобнасці, або Яшчэ раз пра “аўтарскія версіі” Вялікай Айчыннай 
вайны» – так называўся артыкул, апублікаваны ў «Звяздзе» 4 лютага 2005 г., 
у двух наступных нумарах газета змясціла каментарыі па ўзнятай праблеме 
вядучых гісторыкаў краіны. Так, С. Жумар адзначыў: «Не разумею, як можна 
ўхваляць людзей, якiя ва ўмовах усенароднай трагедыi займалiся манiлаўскiмi 
разважаннямi аб нацыянальнай iдэi, будучы рэальнымi праваднiкамi нацысц-
кай палiтыкi i яе прапагандысцкiмi забеспячэнцамi – я ўжо не кажу пра тых, 
у каго рукi па локаць у крывi. Потым, у эмiграцыi, яны раздувалi мiфы пра 
вiртуальныя арганiзацыi кшталту Беларускай незалежнiцкай партыi i ўхвалялi 
сябе за тое, што трымалi фiгу ў кiшэнi, выконваючы загады акупантаў… 
У наш час можна надрукаваць усё – былi б грошы. Грошы – рухавiк прапа-
ганды. Дарэчы, вы не задавалiся пытаннем, чаму кнiгi па вайне, напiсаныя 
Вiктарам Суворавым, якiя ўсур’ёз не ўспрымае нi адзiн прафесiянальны да-
следчык, не знiкаюць з палiц кнiжных крамаў ужо больш за дзесяць гадоў?.. 
З творчасцi Суворава штучна зрабiлi адзiн суцэльны доўгайграючы бестселер. 
Чаму? Таму што нехта дае пад гэты праект вялiзныя грошы. Аднак чамусьцi 
нiхто не дасць грошы, каб перавыдаць кнiгi прафесара Г. Гарадзецкага (“Миф 
“Ледокола”, “Роковой самообман. Сталин и нападение Германии на Совет-
ский Союз”), у якiх ад сувораўскiх пабудоў не засталося каменя на каменi. 
Гэтыя працы выйшлi невялiкiмi тыражамi i цiха разышлiся. Iх мала хто ведае. 
А студэнтам прапалоскваюць мазгi Сувораў i менш вядомыя асобы» (Звязда. 
2005. 8 лютага). І сапраўды, працы Г. Гарадзецкага [98; 99] амаль што не 
ўзгадваюцца ў сучасных медыя.

Фальсіфікацыі гісторыі вайны традыцыйна актывізуюцца напярэдадні 
знакавых падзей. У студзені 2015 г., незадоўга да 70-годдзя вызвалення 
Асвенціма, у эфіры польскага радыё міністр замежных спраў Польшчы 
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Г. Схетына заявіў, што канцлагер «Аўшвіц-Біркенаў» у Асвенціме вызвалілі 
ўкраінцы, паколькі гэта аперацыя праводзілася сіламі Першага Украінскага 
фронту, там былі «ўкраінскія салдаты ў той студзеньскі дзень, і яны адчынялі 
вароты лагера, і яны вызвалялі лагер» [216]. Асвенцім быў вызвалены 
савецкімі войскамі 27 студзеня 1945 г., «гістарычная слепата» польскага 
палітыка выклікала шырокі міжнародны рэзананс, тым не менш Г. Схетына 
не змяніў сваёй пазіцыі. Пазней ён настойваў, што якраз на Украінскім фрон-
це, які ўзмацняў свой патэнцыял на тэрыторыі Украіны, было вельмі шмат 
украінцаў. На пытанне журналіста пра тое, ці з’яўлялася перайменаванне 
фронту з Бранскага на Варонежскі, а затым на Украінскі следствам таго, што 
там служыла 100 % украінцаў, польскі міністр заявіў, што «ніхто пра гэта не 
казаў». Журналіст, у сваю чаргу, заўважыў, што палітык усё ж гаварыў пра 
гэта ў эфіры польскага радыё [409].

Даследчык А. Каваленя слушна адзначае, што «фальсіфікацыі ўзнікаюць 
не па прычыне памылак вучоных, а як сродак рэалізацыі пэўных палітычных 
інтарэсаў» [188, с. 32]. Комплекс нямецкіх канцэнтрацыйных лагераў 
«Аўшвіц-Біркенаў» быў заснаваны ў прадмесці Асвенціма ў красавіку 1940 г. 
па загадзе рэйхсфюрара СС Г. Гімлера і стаў самым вялікім месцам масавага 
знішчэння людзей у час Другой сусветнай вайны. У 1940–1945 гг. у канцла-
геры загінулі, па розных ацэнках, ад 1,5 да 4 млн чалавек. Дакладная коль-
касць загінулых не ўстаноўлена, паколькі многія дакументы былі знішчаны, 
а самі немцы не вялі ўлік ахвяр, што накіроўваліся ў газавыя камеры адразу 
па прыбыцці. Над варотамі канцлагера вісела металічная шыльда з надпісам 
Arbeit Macht Frei («Праца вызваляе»), праз яе калоны вязняў штодзённа ішлі 
на працу пад гукі сімфанічнага аркестра. 18 снежня 2009 г. шыльда з надпісам 
была скрадзена з варот музея мемарыяльнага комплексу «Аўшвіц-Біркенаў», 
гэта выклікала абурэнне ва ўсім свеце. Праз тры дні ўдалося знайсці шыль-
ду, злодзеі распілавалі надпіс на тры часткі для зручнасці транспарціроўкі. 
Цынізм сітуацыі ў тым, што гэты крадзёж быў здзейснены па фінансавых 
матывах, яго заказаў невядомы калекцыянер [327].

Тэма палону доўгі час пасля вайны, нягледзячы на адсутнасць прамой 
забароны, у даследаваннях гісторыкаў не з’яўлялася аб’ектам спецыяльнага 
навуковага вывучэння. Амаль што не закраналася яна і ў сродках масавай 
інфармацыі. Сітуацыя пачала змяняцца ў 1990-х гг., калі прэса засведчы-
ла: масавая гібель людзей у палоне – адна з найбольш трагічных старонак 
вайны. Колькасць савецкіх ваеннапалонных перавышала колькасць усіх па-
лонных з іншых краін – удзельніц Другой сусветнай вайны. Паводле розных 
крыніц, у палоне знаходзілася ад 4,5 да 6 млн савецкіх воінаў. З іх больш як 
тры мільёны памерлі, былі закатаваны, расстраляны [77, с. 11]. У ноце На-
роднага камісарыята замежных спраў СССР аб зверствах германскіх улад у 
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дачыненні да савецкіх ваеннапалонных ад 25 лістапада 1941 г. адзначаецца: 
«Савецкі Урад валодае шматлікімі фактамі, якія сведчаць аб сістэматычных 
зверствах і расправах, што ўчыняюцца германскімі ўладамі над палоннымі 
чырвонаармейцамі і камандзірамі Чырвонай Арміі…

Палонных чырвонаармейцаў катуюць распаленым жалезам, выколваюць 
ім вочы, адразаюць ногі, рукі, вушы, насы, адсякаюць пальцы на руках, успор-
ваюць жываты, прывязваюць да танкаў і раздзіраюць на часткі. Падобнага 
роду ізуверствы і ганебныя злачынствы фашысцка-германскія афіцэры і сал-
даты здзяйсняюць на ўсім працягу фронту, усюды, дзе яны толькі з’яўляюцца 
і дзе ў іх рукі трапляюць байцы і камандзіры Чырвонай Арміі» [77, с. 82]. 
Жорсткія адносіны да савецкіх ваеннапалонных былі абумоўлены нацысцкай 
тэорыяй аб расавай непаўнацэннасці славян, якая ўзмацнялася ідэалагічным 
непрыманнем камунізму. 30 сакавіка 1941 г. на нарадзе вышэйшага каманд-
нага саставу вермахта Гітлер абвясціў пра вайну на знішчэнне, а таксама 
заклікаў не разглядаць чырвонаармейцаў як салдат-франтавікоў і бязлітасна 
іх знішчаць [78, c. 32].

Гэта няпроста ўсвядоміць: краіна, якая дала свету выдатных паэтаў і 
пісьменнікаў, буйных філосафаў, нарадзіла нацызм. Агульнапрызнана: адно 
з самых страшных злачынстваў нацызму – маральнае разбэшчванне немцаў, 
ператварэнне іх у бязлітасных катаў-звяроў. Інакш як можна растлума-
чыць тую педантычную вычварнасць, з якой высокаадукаваныя нямецкія 
інжынеры-інтэлектуалы праектавалі крэматорыі для канцэнтрацыйных 
лагераў (прадумвалі-ўлічвалі ўсе дэталі да драбніц), сталы для выпускання і 
кансервавання крыві з асуджаных на смерць людзей, склады для захоўвання 
чалавечых скальпаў? Інакш як магла з’явіцца «фрау Абажур» – жонка камен-
данта канцлагера Бухенвальд Ільза Кох, якая любіла вырабляць розныя рэчы 
з чалавечай скуры – абажуры, пальчаткі, вокладкі кніг, абрусы для стала і 
нават ніжнюю бялізну – і гэтым надзвычай ганарылася? Гэта фрау атрымала 
мянушку «Бухенвальдская сука» за неверагодную жорсткасць у адносінах да 
зняволеных: шпацыруючы па лагеры, яна бязлітасна збівала вязняў бізуном, 
нацкоўвала на іх аўчарак.

У савецкім палоне апынуліся больш як тры мільёны ваеннаслужачых вер-
махта. У ноце Народнага камісарыята замежных спраў СССР «Аб жахлівых 
злачынствах, зверствах і гвалтаваннях нямецка-фашысцкіх захопнікаў у аку-
паваных савецкіх раёнах і аб адказнасці германскага ўрада і камандавання 
за гэтыя злачынствы» ад 27 красавіка 1942 г. указваецца: «Савецкі ўрад, вер-
ны прынцыпам гуманнасці і павагі да сваіх міжнародных абавязацельстваў, 
не мае намеру… прымяняць рэпрэсіўныя мерапрыемствы ў адказ у 
адносінах германскіх ваеннапалонных і па-ранейшаму прытрымліваецца 
абавязацельстваў, прынятых на сябе Савецкім Саюзам па пытанні аб рэжыме 
ваеннапалонных па Гаагскай канвенцыі 1907 г., таксама падпісанай, але так 
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вераломна парушанай ва ўсіх яе пунктах Германіяй» [77, с. 116]. Даследчыкі 
адзначаюць: у гады вайны, па сутнасці, існавалі два палоны – палон у 
нацысцкіх лагерах, дзе ішло знішчэнне людзей, і палон у савецкіх лагерах, у 
якіх знясіленая, зруйнаваная, разрабаваная краіна ў меру магчымасцей ства-
рала палонным прымальныя ўмовы. Лагеры для германскіх ваеннапалонных 
дзейнічалі ў адпаведнасці з «Палажэннем аб ваеннапалонных» ад 1 ліпеня 
1941 г. У ім былі ўлічаны асноўныя патрабаванні міжнароднага права аб 
абыходжанні з ваеннапалоннымі: гарантаванне жыцця і бяспекі, медыцынскай 
дапамогі. Палонным салдатам і афіцэрам захоўвалася ваенная форма, знакі 
адрознення, асабістыя рэчы [78, c. 35].

У рамках Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Трагедыя вайны. Фронт 
і палон» у Беларускім дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны 
ў чэрвені 1995 г. адбыўся круглы стол «Лёсы, скалечаныя вайной; жыцці, 
паламаныя нацызмам» з удзелам былых савецкіх і нямецкіх ваеннапалонных. 
Людзі сталага веку, на долю якіх выпала столькі выпрабаванняў, гаварылі 
аб мінулым як аб вялікай трагедыі. Доктар Ханс-Петэр Клауш адзначыў: 
«Апытанне грамадскай думкі паказала, што многія ў Германіі, і ў першую 
чаргу моладзь, наогул не ведаюць, якія жудасныя ахвяры пацягнула за сабой 
вайна... Чытаючы працы нямецкіх гісторыкаў, якія інтэнсіўна займаюцца 
ваеннай праблематыкай, можна скласці не зусім правільнае ўяўленне аб 
тым, што здарылася. Вялікая небяспека бачыцца ў спробах фальсіфікацыі 
гісторыі: напрыклад, навукоўцы ведаюць, што Савецкая Армія адыграла 
рашаючую ролю ў вызваленні Еўропы ад фашызму, але ўсё падаецца такім 
чынам, быццам бы зыход вайны вырашыла высадка саюзнікаў. Кіраўнікі ў 
сваіх выступленнях усяляк выпінаюць ролю Гітлера і чамусьці замоўчваюць 
пра тых людзей, якія былі “за кулісамі”, нажываліся на страшнай вайне, 
атрымліваючы мільённыя прыбыткі. Не могуць не турбаваць і факты апош-
няга часу, праявы фашысцкага толку: падпальваюцца дамы замежнікаў і 
людзей левых поглядаў... Будзем спадзявацца, што гэта з’явы адзінкавыя, яны 
не атрымаюць шырокага размаху, аднак неабходна выпрацаваць імунітэт да 
ўсяго гэтага» [288, с. 190].

Няпростую тэму стаўлення да ваеннапалонных у Савецкім Саюзе 
закрануў М. Яроменка, народны артыст СССР і Беларусі: «Паняцце “палон” 
наогул выключалася, яно ўспрымалася як здрада Радзіме, самае страшнае 
злачынства... Я апынуўся на фронце ў 15 гадоў: прыбавіў сабе тры гады. 
У 1942- м, параненым, трапіў у палон... Якое было адчуванне? Адчуванне 
ганьбы, неверагоднай віны. I ўсё маё далейшае знаходжанне ў палоне – пяць 
уцёкаў, дзве антыфашысцкія падпольныя арганізацыі, ужо на тэрыторыі 
Германіі, – усё было накіравана на тое, каб змыць гэты сорам» [288, с. 186–
187]. Згодна з загадам № 270 Стаўкі Вярхоўнага галоўнакамандавання ад 
16 жніўня 1941 г. палонныя абвяшчаліся дэзерцірамі, здраднікамі Радзімы і 
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падлягалі расстрэлу, а іх сем’і – арышту: «Камандзіраў і палітработнікаў, якія 
падчас бою зрываюць з сябе знакі адрознення і дэзерціруюць у тыл або здаюц-
ца ў палон ворагу, лічыць злоснымі дэзерцірамі, сем’і якіх падлягаюць арыш-
ту як сем’і парушыўшых прысягу і здрадзіўшых сваёй Радзіме дэзерціраў.

Абавязаць усіх вышэйстаячых камандзіраў і камісараў расстрэльваць на 
месцы падобных дэзерціраў з начсаставу» [78, c. 137]. Няпроста складвалася 
жыццё былых ваеннапалонных і пасля вайны: знак палону дамоклавым мячом 
пастаянна вісеў над імі, перакручваў лёсы. Такімі былі трагічныя адгалоскі 
палону, змрочны і злавесны цень вайны.

На акупаванай тэрыторыі Беларусі разгарнулася ўнікальнае для сусветнай 
гісторыі – па маштабе і выніковасці – антыгерманскае супраціўленне. Масавы 
гераізм і мужнасць, самаадданасць і самаахвярнасць, прага да вызвалення 
ад акупанта сталі велізарнай духоўнай сілай, якая рухала і ўздымала людзей 
на барацьбу. Гэта быў сапраўдны фронт у тыле ворага. Фронт людзей, якім 
ніхто не аддаваў загад браць у рукі зброю, каб бараніць сваю Радзіму, спыніць 
масавае знiшчэнне насельнiцтва, генацыд.

У артыкуле «Верная сярод верных» I. Эрэнбург пісаў: «Да вайны свет 
дрэнна ведаў Беларусь. Я памятаю, як французскiя газетчыкi блыталi словы 
“беларусы” i “белыя рускiя”. У той жа Францыi праз некалькi гадоў падполь-
ныя газеты пiсалi: “Мы павiнны натхняцца геройствам беларусаў” – свет, 
нарэшце, даведаўся, што такое Беларусь! <...> Верная сярод верных, будзь 
благаславенна, Беларусь! На тваiм целе многа-многа ран. На тваiм чале больш 
за ўсё лаўраў. Нiколi Радзiма не забудзе тваiх партызан, якiя ператварылi зя-
лёныя пушчы ў непрыступныя савецкiя краi… Народ, якi можа так ваяваць, – 
вялiкi народ. Беларусы залечаць раны роднай зямлi. Яны адбудуюць Мiнск, 
Гомель, Магiлёў, усе гарады, спаленыя ворагам. Яны перамаглi захопнiкаў, 
яны перамаглi гора. З iмi ценi герояў. З iмi памяць аб гадах выпрабавання. 
З iмi слава партызанскiх подзвiгаў» (Звязда. 1945. 3 лiпеня).

Пачынаючы з 1992–1993 гг. у друку ўсё больш прыкметна нарастае хва-
ля пераацэнкi партызанскага руху на Беларусi. Спробы ачарнiць, прынiзiць 
партызанскi рух прадпрымаюцца з мэтай усталяваць «новы погляд» на бе-
ларускае супрацiўленне нацызму, на партызанскi і падпольны рух i ўвогуле 
на айчынны, народны характар самой вайны. Метадалогія даўно вядомая: 
«замаўчаць», не ўзгадваць галоўнае, вызначальнае, сутнаснае і, наадварот, 
усяляк «ускалмаціць», «узвесці на п’едэстал» другараднае, эпізадычнае, 
неістотнае.

На думку доктара фiласофскiх навук, былога начальнiка штаба атрада 
2-й Заслонаўскай брыгады М. Крукоўскага, «можна сустрэць часам ацэнку 
гэтага супрацiўлення, амаль поўнасцю супадаючую з ацэнкамi, што давалiся 
яму нямецка-фашысцкiмi акупантамi» (ЛіМ. 1994. 24 чэрвеня). Мiж тым 
менавiта за стойкае партызанскае супрацiўленне фашысцкiм акупантам, 
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велізарныя ахвяры Беларусь, не будучы суверэннай дзяржавай, была прынята 
ў якасцi правадзейнага члена ў склад Арганiзацыi Аб’яднаных Нацый (ААН).

Новы ўзлёт спрэчак адносна партызанскага руху выклiкала iнтэрв’ю 
С. Алексiевiч, апублiкаванае ў газеце «Известия» 29 лютага 1996 г. 
Пiсьменнiца, у прыватнасцi, сцвярджае: «Мы вось зусiм не ведаем, якая 
страшная была партызанская вайна. На ёй уладарыў маленькi князёк... 
Партызанскi атрад – гэта ў прынцыпе добрая банда». 27 сакавiка 1996 г. у 
«Народнай газеце» быў змешчаны лiст камiсii пры Прэзiдыуме Вярхоўнага 
Савета Беларусi, дзе размова вядзецца пра грамадзянскую прыстойнасць i 
маральнасць пiсьменнiцы, якая дазволiла сабе агулам абвiнавацiць абаронцаў 
Радзiмы як насiльнiкаў i начных рабаўнiкоў. 13 красавіка 1996 г. «Народная 
газета» змясцiла iнтэрв’ю з С. Алексiевiч, дзе пiсьменнiца, параўноўваючы 
сябе з Дастаеўскiм (маўляў, яго таксама абвiнавачвалi, што сваiм героем зрабiў 
нейкага вар’ята Раскольнiкава), сцвярджае: «Сёння важна гаварыць не толькi 
пра цану Перамогi, яе велiч, але i пра бiялагiчную прыроду чалавека ў час 
вайны – менавiта з гэтага пункту гледжання мы не ведаем усёй праўды пра 
вайну, тым больш пра партызанскую вайну на Беларусi». У наяўнасцi – падме-
на паняццяў: Дастаеўскi, як i большасць пiсьменнiкаў-гуманiстаў, даследаваў 
зусiм не «бiялагiчную прыроду» чалавека, а духоўную, душэўную – iмкнучыся 
спасцiгнуць, што ж робiць чалавека чалавекам, чаму нават у «пагранiчнай 
сiтуацыi» дух перамагае плоць i г. д. Менавiта пiсьменнiкаў называюць 
iнжынерамi чалавечых душ: «бiялагiчную прыроду» чалавека даследуюць 
псiхолагi, псiхiятры, бiёлагi, фiзiёлагi, дыетолагi... Iнтэрв’ю пiсьменнiцы, 
змешчанае ў «Народнай газеце», таксама выклiкала шквал чытацкiх лістоў, 
некаторыя з iх былi апублiкаваны 7 мая 1996 г. Ветэраны ўзгадваюць, што ў 
кнiзе «У вайны не жаночае аблiчча» С. Алексiевiч пiсала прама супрацьлеглае 
сваiм апошнiм выказванням.

Размова не пра тое, каб iдэалiзаваць усiх, хто пайшоў у партызаны: людзi 
розныя i сiтуацыi складвалiся самыя розныя. Але, аналiзуючы вайну, нельга 
пераходзiць на персаналii, асобныя факты ўзводзiць у ранг заканамернасцi. 
400-тысячная армiя партызан, сiлаю «абiраючы» сялян, не магла б не тое 
што змагацца – iснаваць. Без актыўнай падтрымкi насельнiцтва партызанскі 
рух не стаў бы рэальнасцю на Беларусi. Яшчэ раз падкрэслім: партызанская 
вайна – гэта барацьба i гiбель людзей, якiя не атрымлiвалi загаду ваяваць; гэта 
вайна добраахвотнiкаў.

У час аднаго з круглых сталоў па партызанскай праблематыцы, праве-
дзеных рэдакцыяй газеты «Звязда», даследчык А. Каваленя адзначыў: «Каля 
375 тысяч партызан, 70 тысяч падпольшчыкаў, 1,5 мільёна жыхароў Беларусі 
ў Чырвонай Арміі… І амаль 400 тысяч – у партызанскім рэзерве. А яшчэ 
ў кожнага з іх – сям’я… Так што, сапраўды, лічбы афіцыйнай статыстыкі 
можна памножыць як мінімум на тры – Беларусь без перабольшання была 



106

краіна-партызанка. Гэта не падлягае сумненню! Калі б не было ўсенароднай 
падтрымкі партызанаў і падпольшчыкаў, германскія войскі, спецслужбы 
літаральна за два тыдні вылавілі-знішчылі б усіх супраціўленцаў. Толькі 
дзякуючы ўсенароднай падтрымцы патрыётаў штодзённа расло і памна-
жалася антыгерманскае супраціўленне беларускага народа. <...> У нашай 
навуковай літаратуры крыху перабольшанай была кіруючая роля партыі ў 
развіцці партызанскага і падпольнага руху. Ну, зразумела, чым гэта было 
абумоўлена. А сёння мы павінны сказаць на ўвесь голас: адбываўся стыхійны 
ўздым народа супраць акупантаў – не па загадзе, ніхто нікога не гнаў. На ба-
рацьбу з захопнікамі ўзнімаліся па закліку сумлення і сэрца» (Звязда. 2012. 
24 сакавіка).

«Антыпартызанская» тэма ў 2000-х гг. стала адной з шануемых у некато-
рых СМІ. Асобныя публіцысты і гісторыкі ставяць пад сумненне афіцыйныя 
дакументы, сцвярджаючы, што ў сваiх справаздачах партызаны прыпiсвалi 
колькасць знiшчанага ворага, перабольшвалi аб’ём ліквідаванай тэхнiкi, 
«прыхарошвалi» баявыя подзвiгi, факты, сiтуацыi i г. д. Дзеля «дакумен-
тальнага пацвярджэння» некаторыя тэксты настолькі перапоўнены лiчбамі, 
працэнтамі, баламі – хто заўгодна можа заблытацца ў «арыфметыцы». Ад-
нак пры больш пiльным прачытаннi публікацый, багата ўсыпаных не толькi 
лiчбавымi звесткамi, але i цытатамi з самых розных крынiц, можна зрабіць 
выснову аб велiзарнай ролi акцэнту ў гiсторыi i непасрэдна «лiнгвiстычнай 
арганiзацыi тэксту» ў гiстарыяграфii і журналістыцы. «Звязда» ў нумарах 
за 9 і 12 ліпеня 2005 г. уважліва прааналізавала гэту праблему ў артыкуле 
«I чаму гэта партызаны не насiлi з сабой... “гросбухi”? Яшчэ раз пра “дух”, 
“літару”, акцэнты і гістарычны кантэкст партызанскага руху», адзначыўшы: 
у Нацыянальным архiве Рэспублікі Беларусь захоўваюцца партызанскiя акты, 
там канкрэтна ўказаны чысло, месяц, сутнасць аперацыi, яе вынiк. Неабходна 
ўлiчваць i зводкi палiцыi бяспекi і СД, у iх падрабязна зафiксаваны колькасць 
i напрамак руху партызан, партызанскiя лагеры, на якiм участку чыгункi 
найбольш часта праводзяцца аперацыi i інш. Нямецкiя дакументы, якiя 
ўтрымлiваюць гэтыя звесткi, нiхто не абвяргае. У грунтоўных трохтомнiках 
«Усенародны партызанскі рух у Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны 
(чэрвень 1941 – ліпень 1944)» [82], «Усенародная барацьба ў Беларусі су-
праць нямецка-фашысцкіх захопнікаў у гады Вялікай Айчыннай вайны» [81] 
утрымліваюцца канкрэтныя, дакументальна абгрунтаваныя лiчбы. За час 
акупацыi ў Беларусi былi ўтвораны i вялi баявыя дзеяннi 1255 партызанскiх 
атрадаў, 977 з якіх былі аб’яднаны ў 213 партызанскіх брыгад, 258 атрадаў 
дзейнічалі самастойна. У партызанскiх фармiраваннях налiчвалася 374 тыс. 
байцоў, 70 тыс. падпольшчыкаў актыўна вялі барацьбу з акупантамі ў гара-
дах і населеных пунктах. Праз скрытыя партызанскiя рэзервы за гады вайны 
прайшлi амаль 400 тыс. мясцовых жыхароў [82, т. 3, с. 446]. Такога маса-
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вага размаху партызанскай барацьбы германскае камандаванне не чакала. 
Асноўную частку партызан складалi рабочыя i калгаснiкi. Змагалiся людзi 
розных узростаў, але прадстаўнiкоў маладога пакалення да 25 гадоў было 
больш за палову (54 %). Мужчын у атрадах налiчвалася 84 %, жанчын – 16 %. 
Партызанскi рух у Беларусi быў шматнацыянальным па складзе: беларусаў 
было 71,1 %, рускiх – 19,29 %, украiнцаў – 3,89 %, прадстаўнiкоў iншых на-
цыянальнасцей СССР – 5,72 %. Сярод партызан знаходзiлася i каля 4 тыс. 
замежных антыфашыстаў. Кантралюемая беларускімі партызанамі тэрыторыя 
к канцу 1943 г. складала амаль 60 % агульнай плошчы БССР (Советская Бело-
руссия. 2009. 6 чэрвеня).

Каб ставiць пад сумненне гэтыя лiчбы, трэба, па-першае, мець сур’ёзныя 
дакументальныя падставы, а не галаслоўна з iмi «не пагаджацца» і выдаваць 
на-гара шырокай публiцы сваё «бачанне». Па-другое, калi брацца аспрэч-
ваць афiцыйную статыстыку, варта вывесцi сваю; напрыклад, стваральнiкi 
гiсторыка-дакументальных хронiк «Памяць» зрабiлi рэальныя крокi ў гэ-
тым напрамку, выкарыстаўшы падворны абход па вёсках. Па-трэцяе, каб 
асэнсаваць ступень дакладнасцi статыстыкi, вырванай з кантэксту розных 
дакументаў, якія маюць зусiм не аднолькавую крынiцазнаўчую каштоўнасць, 
трэба быць прафесiяналам. Аднак для публiкацыi ў масмедыя звычайна 
ставiцца iншая мэта: заблытаная статыстыка – заблытаная праблема.

Аматары гуляць у хованкі з гісторыяй выкарыстоўваюць прыём уяўнага 
факталагiзму: маўляў, факты, толькi факты i нiчога акрамя фактаў – i пры 
гэтым падводзяць да пэўных, патрэбных iм вывадаў. У тэорыi журналiстыкi 
гэта называецца «шэрая прапаганда».

Гісторык У. Кузьменка нагадаў, што ў фальсіфікатараў гісторыі «ёсць 
сацыяльная база»: «У 1948 годзе ўлады БССР змаглі дакладна падлічыць, 
што да гэтага часу адпаведнымі арганізацыямі было выяўлена каля 100 тысяч 
былых паліцэйскіх і іншых памагатых фашыстаў. Кіраўнік БССР Панамарэн-
ка яшчэ раней, увосень 1944 года, казаў, што на Захад з нямецкімі войскамі 
пайшлі каля 20 тысяч актыўных узброеных калабарацыяністаў, многія 
з якіх апынуліся ў войсках СС. Безумоўна, яны ніяк не маглі вяртацца на 
Радзіму. Яны прыстасоўваліся да чужога жыцця, а іх прыстасоўвалі да пэўнай 
палітыкі. І гэта цягнецца да сённяшняга дня. Усплёск той актыўнасці мы 
ўбачылі ў пачатку 1990-х гадоў, тады ў іх з’явіўся шанц калі не на сацыяльны 
рэванш, то на рэванш інфармацыйны. І ў нашых СМІ пачала прасоўвацца 
іх думка, у тым ліку пра вайну: маўляў, яны мелі рацыю і змагаліся за сваю 
праўду. А потым з’явіўся інтэрнэт, дзе ўвогуле можна рабіць усё, што хочаш» 
(Звязда. 2015. 6 мая).

Вельмі важна ў сувязі з гэтым узгадаць кнiгу «Камунiстычныя 
партызанскiя дзеяннi» брыгаднага генерала англiйскай армii Ч. Дыксана i 
доктара О. Гейльбруна, якая выйшла ў Лондане ў 1954 г. i крыху пазней у 
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рускiм перакладзе. У гэтай грунтоўнай працы аналiзуецца дзейнасць савецкiх 
партызан i барацьба немцаў супраць iх – з пазiцый, як раней гаварылi, 
«антысавецкiх». Тым не менш аўтары прызнаюць велiзарны поспех савец-
кага партызанскага руху, высокую эфектыўнасць тактыкi савецкiх партызан: 
«Многія тысячы партызан былі забіты ў баі або расстраляны немцамі, тысячы 
людзей былі расстраляны “па падазрэнні ў сувязі з партызанамі”, тысячы лю-
дзей загінулі ў якасці закладнікаў. Аднак поспехі партызан былі велізарныя. 
Да сярэдзіны 1942 г. яны кантралявалі ў нямецкім тыле шырокія тэрыторыі» 
[116, c. 77]. Аўтары прыводзяць словы з загада Гiтлера ад 6 верасня 1942 г.: 
«Дзеяннi партызанскiх атрадаў на Усходзе за апошнiя некалькi месяцаў 
сталi надзвычай небяспечнымi i зараз уяўляюць сур’ёзную пагрозу нашым 
камунiкацыям, якiя iдуць да фронту» [116, c. 81]. Самi немцы адзначалі, што 
iх генералiтэт, пачынаючы вайну, не ўлiчыў магчымы размах партызанскай 
барацьбы. Англiчане прааналiзавалi лiчбы, прыведзеныя П. Панамарэнкам, 
аб вынiках партызанскай барацьбы за два гады (знiшчана больш за 300 тыс. 
акупантаў, не менш як 3 тыс. эшалонаў, больш за 3 тыс. чыгуначных i шасэй-
ных мастоў i г. д.), параўналi iх з нямецкiмi звесткамi i прыйшлi да наступнай 
высновы: «Лiчбы генерал-лейтэнанта Панамарэнкi, па ўсім вiдаць, недалёкiя 
ад iсцiны» [116, c. 83]. Не маючы асаблiвых сiмпатый да партызан, англiйскiя 
даследчыкi робяць дакладную выснову: «Аднак урон, нанесены нямецкай 
армii партызанскай вайной, нельга вызначыць толькi лiчбай забiтых i пара-
неных i колькасцю знiшчаных гармат i складоў. Да гэтага яшчэ трэба дадаць 
страту нямецкай армiяй баяздольнасцi i ўдарнай моцы, значэнне якiх цяжка 
ацанiць у лiчбах. Галоўнае заключаецца ў тым, што пагоршыўся мараль-
ны стан салдат, якiя ваявалi ў краiне, дзе кожны грамадзянiн мог апынуцца 
партызанам, а кожны незвычайны шум – сiгналам аб пачатку партызанскай 
атакi» [116, c. 83] (вылучана намі. – Т. П.).

Невыпадкова Беларусь увайшла ў сусветную гiсторыю як рэспублiка-
партызанка. Загадам гэта пачэснае iмя ўсталяваць немагчыма. Нельга друга-
радныя падзеi вызначаць як тыповыя i на падставе асобных негатыўных з’яў 
агулам класцi цень на людзей, якiя ваявалi i перамаглi. На наш погляд, не ў 
апошнюю чаргу менавiта аплёўванне гiсторыi прывяло да новага ўсплёску па-
трыятызму ў краіне. Людзi ў большасцi сваёй не прымаюць скажэння гiсторыi 
Радзiмы.

Варта канстатаваць: нягледзячы на вялікі аб’ём рознаскіраваных і 
шматвектарных даследаванняў Вялiкай Айчыннай вайны, лiквiдаваны да-
лёка не ўсе «чорныя плямы» гiсторыi. Толькі ў пачатку ХХІ ст. журналісты 
ўзнялі пытанне аб нацысцкай правакацыі: штучна ствараемых спецыяльных 
атрадах абвераўскiх карнiкаў пад шыльдай партызанскiх атрадаў – з мэтай 
дыскрэдытацыі партызанскага руху.
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Iлжэпартызанскiя атрады не былі распаўсюджаны. Тым не менш 
распрацоўшчыкі фальшыўкі дасягнулі пастаўленай мэты – нанесці шкоду 
рэпутацыі партызанскага руху, у негатыўным святле прадставіць патрыятыч-
нае супраціўленне ворагу.

Як аказалася, ініцыятары стварэння ілжэпартызанскіх атрадаў, выраша-
ючы аператыўныя задачы, нібыта глядзелі і на перспектыву, дэманструючы 
здольнасць прадбачання. З другой паловы 1990-х гг., калі пачала нарастаць 
хваля пераацэнкi партызанскага руху, выявілася нямала ахвотных паставiць 
знак роўнасцi памiж партызанамi i ілжэпартызанамi.

Падмена паняццяў – рэч надзвычай небяспечная і для гiсторыi, праўды 
жыцця народа, i для каштоўнаснай сістэмы каардынат грамадства. Нямецка-
фашысцкiя акупанты называлi партызан бандытамi, наконт гэтага мелiся 
адпаведныя ўказанні. Названыя бандытамi партызаны, па задуме нацыстаў, 
пазбаўлялiся статусу барацьбiтоў за вызваленне сваёй роднай зямлi. Аднак 
як зразумець, чаму ў Беларусi, праз дзесяцігоддзі пасля перамогі ў Вялікай 
Айчыннай вайне, бярэцца на ўзбраенне падобная лексiка? Парадокс, нон-
сэнс, элементарнае няведанне гiсторыi – або наўмысная спроба перапісаць, 
«пераліцаваць» гісторыю?

Дакументы сведчаць: найменне «бандыт» мала дапамагала гітлераўцам у 
памкненнi скарыць, паставiць на каленi патрыятычна скіраваны народ. У ды-
рэктыве Гітлера № 46 «Аб узмацненні барацьбы з бясчынствам банд на Ус-
ходзе» ад 18 жніўня 1942 г. шырокі размах партызанскага руху прызнаваўся 
сур’ёзнай пагрозай для забеспячэння фронту і эканамічнага выкарыстання 
акупаванай тэрыторыі. У дадатку да гэтай дырэктывы 18 кастрычніка 1942 г. 
Гітлер указаў, што партызанская вайна прывяла да празмерна цяжкіх страт у 
баявой магутнасці і толькі там, дзе барацьба супраць партызан праводзілася 
з бязмежнай жорсткасцю, з’явіліся поспехі. На падставе гэтага ён рабіў вы-
снову, што ва ўсёй усходняй вобласці барацьба супраць партызан з’яўляецца 
барацьбой за канчатковае знішчэнне аднаго з бакоў. У сувязі з гэтым у да-
куменце «Аб барацьбе з бандамі на Усходзе» ад 11 лістапада 1942 г. рэка-
мендавалася: палонныя павінны расстрэльвацца на месцы пасля кароткага 
допыту; кожны камандзір падраздзялення адказвае за тое, каб палонныя бан-
дыты і грамадзянскія асобы, захопленыя пры выкананні актыўных дзеянняў 
(уключаючы жанчын), былі расстраляны або, што яшчэ лепш, павешаны; 
супраць вёсак, у якіх банды знайшлі любую падтрымку, ужываць, як правіла, 
калектыўныя меры – у залежнасці ад цяжкасці злачынства, яны могуць за-
ключацца ў павелічэнні норм здачы, канфіскацыі часткі або ўсяго пагалоўя 
жывёлы, адпраўцы жыхароў для працоўнага выкарыстання ў Германію і нават 
знішчэнні ўсёй вёскі [230, с. 34].

Жорсткасць барацьбы была ў такiм напале, што немцы пайшлi на права-
кацыю: пачалі ствараць iлжэпартызанскiя атрады. Называлi iх «фальшывымi 



110

бандамi», «iлжэбандамi». Падрабязнаму аналізу гэтай з’явы прысвечаны арты-
кул «Пералiцоўка. Iлжэпартызанскiя атрады “працавалi” па схеме, зададзенай 
ворагам», змешчаны ў газеце «Звязда» 6 і 7 ліпеня 2004 г. Публікацыя грунту-
ецца на захаваўшыхся ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь нямецкiх 
дакументах, якія адшукала гісторык Р. Чарнаглазава. «Для высвятлення 
адносiнаў насельнiцтва да партызанаў (тут і далей вылучана намі. – Т. П.) з 
поспехам дзейнiчала “фальшывая банда”. Насельнiцтва спрыяльна аднеслася 
да банды i нават прапанавала ёй падтрымку», – адзначана ў аглядзе нямецкiмi 
ўладамi партызанскага руху за перыяд з 01.07.1942 па 30.04.1943 г. (Звязда. 
2004. 6 ліпеня).

У якасці медыяэксперта па абазначанай тэме выступіў адзін з 
арганiзатараў партызанскага руху ў Беларусi Эдуард Нордман. З чэрвеня 1941 
па лiпень 1944 г. (1119 дзён i начэй) ён змагаўся ў тыле ворага, у партызанскiм 
атрадзе В. Каржа: радавы, камандзiр аддзялення разведкi, памочнiк камiсара 
атрада, потым брыгады па камсамоле; пра дзёрзкiя партызанскiя аперацыi 
з яго ўдзелам хадзiлi легенды. Э. Нордман удакладніў: распрацаваны план 
«Барбароса» быў разлiчаны на «маланкавую» вайну, немцы не чакалi, што 
ў Беларусі ўзнiкне магутны і маштабны рух супрацiўлення, таму нiякiх 
сур’ёзных планаў у сувязi з гэтым у iх не было: «Немцы спрабавалi змагацца 
з партызанамi нават дывiзiямi – не атрымлiвалася. У другой палове 1942 г. 
яны пайшлi па шляху стварэння лжэпартызанскiх атрадаў. Гэта была не ма-
савая з’ява. Аднак для нас, партызанаў, гэта стала сапраўдным галаўным 
болем. I вось чаму. Прыходзiць гэты псеўдапартызан ноччу ў вёску i пачынае 
рабаваць людзей. Пад выглядам партызана! У нас у атрадзе была строгая 
дысцыплiна, Корж папярэджваў: мы ваюем за народ, нiколi не крыўдзiце му-
жыка. <...> Зiмой 1942–1943 гг., у час моцнай блакады, людзi галадалi. З’елi 
ўжо амаль усiх коней. У катлах варылi скуру – каб хоць нешта пажаваць... 
I вось у гэты час да Каржа прыйшоў селянiн – паскардзiўся, што адзiн з 
партызанаў знiшчыў вуллi… За парушэнне загаду не браць нiчога самаволь-
на ў насельнiцтва Корж сам расстраляў марадзёра перад строем. Жорсткая 
дысцыплiна была! А калi прыходзiць псеўдапартызанскi атрад – у iх чырвоная 
палоска, “зорачка” на шапцы. I яны рабуюць... Змагацца з iмi было складана» 
(Звязда. 2004. 6 ліпеня).

Варта ўзгадаць у сувязі з гэтым: Галоўнае камандаванне сухапутных 
войск вермахта, Генеральны штаб сухапутных войск, разведаддзел Гене-
ральнага штаба «Усход» 3 мая 1943 г. выдалi дакумент пад грыфам «Са-
крэтна» – спецыяльны дадатак да зводак аб партызанскiм руху. «З вопыту 
выкарыстання лжэ-банд. Iлжэбанда ў колькасцi 71 чалавека, у тым лiку 60 
чалавек з мiлiцыi i палiцыi, была аснашчана рускай зброяй i амунiцыяй. Яе 
задачай была праверка асоб, па-сяброўску настроеных да бандытаў, 
або тых, хто з’яўляецца бандытам, а таксама асоб, гатовых далучыцца да 
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бандаў. Iлжэбанду цёпла i па-сяброўску прымала насельнiцтва вёскi. Банда 
не выклiкала падазрэнняў у мясцовых жыхароў. Адна жанчына вельмi шка-
давала, што яе муж уцёк, бо лiчыў банду венгерскай. Яна прапанавала бандзе 
свайго каня. Iншыя жыхары выказалi гатоўнасць пайсцi добраахвотнiкамi, 
каб аказаць дапамогу “братам”. Большасць жыхароў жадала найхутчэйшага 
вяртання чырвоных. Дзякуючы дзейнасцi лжэбанды ўдалося абясшкодзiць 
асоб, якiя па-сяброўску адносяцца да бандытаў, i ў гэтым быў яе поўны 
поспех» (Звязда. 2004. 7 ліпеня). Дакумент дае падставу яшчэ раз звяр-
нуць увагу на тое, што партызанская вайна – гэта барацьба i гiбель лю дзей, 
якiя не атрымлiвалi загаду ваяваць: гэта было супраціўленне акупантам 
добраахвотнiкаў.

Дзейнасць псеўдапартызанскіх атрадаў – маладаследаваны ракурс вай-
ны, які высвечвае і тлумачыць сэнс і прызначэнне «навацыйных адкрыццяў» 
фальсіфікатараў гістарычнай праўды. «Сёння мы, прафесійныя гісторыкі-
даследчыкі, не зможам пакуль адказаць, колькі было створана спецыяльных 
школ, колькі было лжэпартызанскіх атрадаў, якія пад выглядам партызанаў 
рабілі самыя ганебныя справы, рабавалі-гвалтавалі… Гэта праблема патрабуе 
вельмі сур’ёзнага навуковага асэнсавання. Нераспрацаванасць праблемы на-
раджае самыя розныя спекуляцыі. <...> Я толькі нядаўна знайшоў дакументы, 
што ў ліпені 1941 года ў Бабруйску была створана школа, дзе рыхтавалі з 
беларускіх дзяцей нямецкіх агентаў. У 1941 годзе, у самым пачатку вайны! 
Можна сабе ўявіць, як рыхтаваліся да вайны з намі германскія спецслужбы – 
і як яны былі падрыхтаваныя», – канстатаваў А. Каваленя (Звязда. 2012. 24 
сакавіка). У артыкуле А. Паўлавай «Шматграннасць усенароднай барацьбы. 
Адносіны партызан з мясцовым насельніцтвам» падкрэсліваецца: «Дакументы 
архіваў сведчаць, што акупацыйныя ўлады стваралі ілжэпартызанскія атрады. 
Каб правяраць насельніцтва на лаяльнасць, нямецкія салдаты і паліцэйскія 
пераапраналіся ў форму чырвонаармейцаў або прыкідваліся партызанамі. 
Праз ілжэпартызан захопнікі імкнуліся скампраметаваць сапраўдных пар-
тызан перад мясцовым насельніцтвам. Маюцца звесткі аб дзеяннях такіх 
падраздзяленняў у Баранавіцкай, Брэсцкай, Віцебскай, Мінскай і Магілёўскай 
абласцях» [284, с. 84–85].

Гітлераўцы пайшлі на правакацыю, каб барацьба з партызанамi ста-
ла больш эфектыўнай. Аднак прыём «пералiцоўкi» не быў выключным 
вынаходнiцтвам нацыстаў на тэрыторыi Беларусi – iм карысталiся варагуючыя 
бакi на працягу ўсёй гiсторыi iснавання чалавецтва. Беларускiя партызаны так-
сама не адмаўляліся ад метаду «маскi»: пераапраналiся пад немцаў, палiцаяў, 
каб паспяхова змагацца з ворагам. Напрыклад, В. Корж узгадваў аперацыю, 
падрыхтаваную восенню 1941 г., па разгроме палiцэйскiх гарнiзонаў у вёсках 
Заброддзе, Чырвонае Возера i Осава: «Перад разгромам гэтых гарнiзонаў 
штабам быў распрацаваны наступны план: партызан-камсамолец Нордман 
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павiнен быў выступiць у ролi нямецкага каменданта, некалькi байцоў атра-
да – у ролi палiцэйскiх, а я – у якасцi перакладчыка ў “каменданта” Нордмана. 
Уся група павiнна ўвайсцi ў вёску, узяць солтыса i пад выглядам мабiлiзацыi 
палiцэйскiх на барацьбу з партызанамi абяззброiць iх» [161, с. 216]. Нордман, 
выкрыкваючы асобныя нямецкiя словы, блiскуча сыграў ролю каменданта, 
а Корж – ролю перакладчыка; аперацыя партызан завяршылася паспяхова.

«Пагранічная сітуацыя» вайны істотна ўплывае на паводзіны людзей, і, 
як справядліва ўказваюць даследчыкі, станоўчыя і адмоўныя якасці асобы 
могуць праяўляцца ў гіпертрафіраваным выглядзе: «У любой супольнасці 
людзей, якія пражываюць побач, існуюць і склокі, і неразуменне… Адгалоскі 
даваенных канфліктаў, а таксама праблемы ваеннага перыяду аказалі непа-
срэдны ўплыў на сітуацыю. У гады вайны, калі частка насельніцтва атрымала 
ў рукі зброю, з’явілася спакуса кардынальна вырашыць праблемы» [284, 
с. 87]. «Нестандартныя» паводзiны дапускалi i асобныя партызаны, пра гэта 
шмат (і нават зашмат) напiсана. Аднак падобныя выпадкi адразу атрымлiвалi 
строгую i бескампрамiсную ацэнку, iснавалi спецыяльныя партызанскiя 
трыбуналы, суды партызанскага гонару – гэта засведчыў былы партызан 
Восьмай Рагачоўскай партызанскай брыгады кандыдат юрыдычных навук 
Л. Калінковіч у артыкуле «Партызанскі трыбунал», апублікаваным у «Звяздзе» 
3 верасня 2004 г.

Пераліцоўшчыкі праўды вайны, у тым ліку гераічнага народнага 
супраціўлення і партызанскага руху, наўмысна ці не, замоўчваюць яшчэ адзін 
надзвычай важны і актуальны факт. Як сведчаць дакументы, у мэтах глыбокай 
разведкi працiўнiк рыхтаваў «масавую агентуру для насаджэння на паслява-
енны перыяд у пакiдаемых немцамi абласцях i для пранiкнення ў глыбокi тыл 
СССР праз партызанскiя атрады i брыгады» (Звязда. 2004. 7 ліпеня).

Такім чынам, Вялікая Айчынная вайна з’яўляецца своеасаблівым 
аксіялагічным індыкатарам і ў пэўным сэнсе «гістарычнай падсветкай» 
сучаснасці.

Праведзены дослед прэсы за 1991–2016 гг. дазваляе канстатаваць: узро-
вень асэнсавання і асвятлення ваенна-гістарычнай тэматыкі непасрэдна за-
лежыць ад аксіялагічнай скіраванасці журналіста і рэдакцыі масмедыя. Гэта 
звязана з тым, што ў працэсе некарэктнай журналісцкай інтэрпрэтацыі (як 
па аб’ектыўных, так і па суб’ектыўных прычынах) праўда факта можа стаць 
ілжэфактам праўдападобнасці – а значыць, медыяфальсіфікацыяй гісторыі.

Свет заплаціў высокую цану за злачынствы нацыстаў, трагічныя падзеі 
Другой сусветнай вайны не павінны паўтарыцца ў ХХІ ст. Задача сродкаў 
масавай інфармацыі ў сувязі з гэтым – не скажаць праўду вайны; аналізаваць 
урокі гісторыі, абапіраючыся перш за ўсё на дакументальныя сведчанні, якія 
з’яўляюцца вырашальным аргументам і ўяўляюць сабой неабвержныя факты 
па самых дыскусійных аспектах Другой сусветнай вайны.
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2.2. КашТОўНаСЦь ПУБЛІЦЫСТЫЧНага СЛОВа:  
РЭТРаСПЕКЦЫЯ ў гІСТОРЫю

У перыяд нямецка-фашысцкай акупацыі 1941–1944 гг. на тэрыторыі 
Беларусі падпольна выдавалася больш за 160 газет – гэта адметны факт не 
толькі для беларускай, але і для сусветнай журналістыкі. Лідарам патрыя-
тычнай перыёдыкі была «Звязда» – унікальная газета, лёс якой непарыўна 
знітаваны з лёсам краіны. Невыпадкова гэта перыядычнае выданне называ-
юць фенаменальным фактам гiсторыi, нацыянальна-культурным набыткам 
беларускага народа: яму належыць адметная роля ў станаўленні і развіцці 
беларускіх друкаваных сродкаў масавай інфармацыі, фарміраванні высокіх 
традыцый нацыянальнай школы журналістыкі.

У экстрэмальных абставінах ваеннай «пагранічнай сітуацыі» публіцы-
стычнае слова было літаральна на вагу жыцця. І гэта не прыгожая метафара, 
а гістарычны факт. Журналісты ўласнымі жыццямі плацілі за магчымасць 
данесці да народа слова праўды. У ХХІ ст. урокі ваеннай «Звязды» асабліва 
актуальныя.

У маі 2002 г. народны пiсьменнiк Беларусi Iван Шамякiн ад iмя чытачоў 
розных пакаленняў звярнуўся ў Мiнгарвыканкам з прапановай прысвоіць 
адной з вулiц беларускай сталіцы iмя газеты «Звязда». Ён пісаў: «Заснава-
ная яшчэ да Кастрычнiцкай рэвалюцыi 1917 года, “Звязда” была сапраўдным 
летапiсцам гiсторыi Беларусi, жыцця народа, змагаром за лепшыя iдэалы… 
Тры чвэрцi стагоддзя “Звязда” (пачынаючы з 1925 года i поўнасцю з 1927) 
выдаецца на беларускай мове, беражлiва захоўвае i развiвае багатыя традыцыi 
нашага народа, выступаючы своеасаблiвым маральным камертонам грамад-
ства… У гады Вялікай Айчыннай вайны “Звязда” выходзіла ў падполлі, 
друкавалася ў партызанскай зоне, натхняла і яднала на барацьбу з нямецка-
фашысцкімі захопнікамі сотні тысяч суайчыннікаў. На мой погляд, “Звязда” 
з’яўляецца агульнанацыянальным выданнем. На працягу ўсёй гісторыі га-
зета “ўзрошчвала”, падтрымлівала, прадстаўляла свае старонкі беларускім 
пісьменнікам і паэтам, якіх зараз мы з гонарам называем класікамі нацыяналь-
най літаратуры» [461]. Прапанову народнага пiсьменнiка падтрымала шырокая 
грамадскасць. 16 чэрвеня 2005 г. Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт прыняў 
рашэнне аб стварэнні ў сталіцы праспекта імя газеты «Звязда».

Старонкі газеты, пачынаючы з дэбютнага нумара, які выйшаў 9 жніўня 
(27 ліпеня) 1917 г., – дакладны летапіс жыцця беларускага народа. Па матэ-
рыялах «Звязды» можна вывучаць гісторыю Беларусі. Тым не менш з’яўленне 
першага нумара газеты было праблематычным. «Ніхто з друкароў не захацеў 
друкаваць газету, бо ўсе баяліся. Час быў такі: лета 1917-га... Адзін толькі 
чалавек пагадзіўся надрукаваць “Звязду” – мой дзед Герц Данцыг, – расказаў 
М. Данцыг, народны мастак Беларусі, унук Г. Данцыга, у друкарні якога 
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ўбачыў свет першы нумар газеты. – Атрад Мяснікова ноччу ачапіў дзядулеву 
друкарню на рагу Нямігі і Багадзельнай (зараз гэта вуліца Камсамольская). 
Бацька выклікаў рабочых. Яны працавалі ўсю ноч» [468, с. 37]. І першы нумар 
«Звязды» разышоўся па Беларусі. Вось што пісаў аб падрыхтоўцы і выпуску 
першага нумара «Звязды» рэвалюцыянер А. Мяснікоў: «Начались поиски ти-
пографии. Многие типографы в ужасе запирались от нас... Но вот мы попали к 
последней нашей надежде, к старому типографу с электрическими машинами, 
когда-то выпускавшему известный монархический “Северо-Западный край”, 
добродушному старику, еврею Данцигу... “Звезда” взошла 27 июля и рассы-
палась по Минску, краю и фронту в 3 тысячах лучах» [468, с. 37].

Першыя крокі дзейнасці газеты даследаваў М. Зярніцкі ў манаграфіі «Газе-
та “Звязда” ў барацьбе за перамогу Кастрычніцкай рэвалюцыі ў Беларусі» [158].

У пачатку 1990-х гг., калі з архіўных матэрыялаў па «Звяздзе» быў зня-
ты грыф сакрэтнасці, выявілася драматычная біяграфія газеты 1930–50-х гг. 
З другой паловы 1990-х гг. гісторыкі В. Селяменеў (тагачасны дырэктар На-
цыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь) і Я. Бараноўскі (тагачасны вядучы на-
вуковы супрацоўнік архіва) на старонках «Звязды» змяшчалі артыкулы паводле 
невядомых раней дакументаў. Так, у публікацыі «Лёс газеты – лёс краіны» за 
9 жніўня 1996 г. яны адзначылі, што пераважная большасць архіўных звестак у 
навуковы абарот не ўведзена: «Тлумачыцца гэта, галоўным чынам, існаваўшымі 
раней ідэалагічнымі ўстаноўкамі, якія не дазвалялі паказваць негатыўныя бакі 
жыцця, хоць гэта вяло да скажэння і нават дэфармацыі рэальнасці. За межамі 
публікацый аказаліся шматлікія звесткі аб функцыянальных і кадравых зменах, 
якія давялося перажыць рэдакцыі, усяму калектыву і якія былі звязаны з узмац-
неннем ідэалагічнага дыктату ў грамадскім жыцці». Гісторыкі падкрэсліваюць, 
што дакументы «аргументавана сведчаць аб арганічным і дыялектычным зліцці 
газеты з часам і лёсам краіны, аб тым, што “Звязда” з вузка партыйнага выдання 
ператварылася ў агульнанацыянальны орган». Каб пазбавіцца дэфармацый у 
адлюстраванні гістарычнага шляху газеты, даследчыкі правялі значную пошу-
кавую работу. Яны выявілі, што «паводле няпоўных даных, 14 з 28 рэдактараў 
“Звязды” ў розныя гады былі аб’яўлены ворагамі народа, 10 з іх – расстраляны» 
(Звязда. 1997. 10 красавіка). Гэта старонка жыцця газеты патрабуе асобнага 
навуковага даследавання і асэнсавання.

Ваенная гісторыя газеты вывучалася больш сістэмна і паслядоўна. До-
сыць грунтоўны аналіз гэтай тэмы ўтрымліваецца ў манаграфіі М. Дастанкі 
«Газета “Звязда” ў гады Вялікай Айчыннай вайны (Чэрвень 1941 – май 
1945 гг.)» (1970) [115]. У зборніку публіцыстычна-мастацкіх нарысаў «Наша 
“Звязда”» (1967) змешчаны ўспаміны журналістаў, якія ў час Вялікай Айчын-
най вайны стваралі газету-патрыётку [267]. Значную цікавасць уяўляюць так-
сама кнігі ўспамінаў журналістаў-падпольшчыкаў А. Шурпача, Я. Савіцкай, 
Г. Будая [476; 477; 364; 46].
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У канцы ХХ – пачатку ХХІ ст. з’явілася магчымасць больш грунтоўна і 
дакладна даследаваць гісторыю газеты, ліквідаваць існуючыя «белыя плямы».

У акупаваным Мінску ў 1942 г. выйшлі чатыры нумары падпольнай «Звяз-
ды» (агульным тыражом больш за 10 000 экзэмпляраў). Пяты нумар быў пад-
рыхтаваны да друку, але не выйшаў з-за масавых арыштаў падпольшчыкаў. 
Са студзеня 1943 г. газета выдавалася ў партызанскай зоне на тэрыторыі 
Любанскага раёна Мінскай вобласці, у тым ліку сярод непралазных балот на 
востраве Зыслаў.

Не будзе памылкай сцвярджаць, што няма ніводнага перыядычнага 
выдання ў свеце, якое народ так уганараваў. Газеце пастаўлена некалькі 
помнiкаў, адкрыта каля дзесяцi мемарыяльных дошак у памяць журналiстаў-
падпольшчыкаў. Тры вулiцы Мiнска названы iмёнамi звяздоўцаў: Уладзiмiра 
Амельянюка, Вячаслава Нiкiфарава, Аляксандра Русановiча. На галоўнай 
плошчы беларускай сталіцы, плошчы Незалежнасці, устаноўлены помнік 
журналістам-падпольшчыкам – непадалёк ад таго месца, дзе 26 мая 1942 г. 
загінуў першы рэдактар падпольнай «Звязды» Герой Савецкага Саюза 
Уладзімір Сцяпанавіч Амельянюк. 

Для гітлераўцаў выхад «Звязды» быў падобны да выбуху магутнай бомбы. 
Кожнаму падпольшчыку было зразумела, што чакае ў выпадку правалу. Ніякіх 
ілюзій не было, людзі свядома рабілі свой выбар. У. Амельянюк у маі 1942 г., у 
першым нумары падпольнай «Звязды», пісаў: «Партызан! Ты бачыш, на фронт 
цягнуцца нямецкія эшалоны, гружаныя салдатамі, боепрыпасамі і тэхнікай! 
Узрывай чыгуначнае палатно, масты, пушчай пад адкос саставы – гэтым ты 
палегчыш наступленне Чырвонай Арміі. Бачыш тэлефонны кабель – рві яго, 
гэтым перарэжаш сувязь і ўнясеш замяшанне ў асяроддзе ворага. Ты чуеш, 
па тваёй краіне крочаць салдаты і афіцэры гітлераўскай грабарміі! Знішчай 
іх як шалёных сабак! Радзіма толькі тады ўздыхне свабодна, калі на яе зямлі 
не застанецца ніводнага акупанта».

Мемарыяльная дошка на будынку Дома друку на праспекце Незалежнасці 
сведчыць, што ў час вайны тут была нямецкая друкарня, дзе ў маі 1942 г. 
патрыёты тайна ад ворага набралі першы нумар «Звязды». Ён быў надрука-
ваны на канспіратыўнай кватэры Воранавых. На вулiцы Караля ў Мiнску – на 
месцы, дзе знаходзiўся іх дом, – устаноўлена мемарыяльная дошка. Мiхаiл 
Пятровiч Воранаў i яго сын Мiхаiл закатаваны фашыстамi. Помнiк «Звяздзе» 
ўзведзены на вулiцы Кульман – на гэтым месцы (па тагачаснай вулiцы Вы-
давецкай) у доме падпольшчыцы Таццяны Яўменаўны Якавенка знаходзiлася 
падпольная друкарня, дзе ў пакоi Арсенiя Сяргеевiча Грышына надрукаваны 
другі і трэці нумары «Звязды». Падпольшчык Грышын закатаваны ў нямецкай 
турме. Мемарыяльная дошка ўстаноўлена і на вуліцы Беламорскай, 7 – на 
месцы, дзе знаходзілася кватэра Хадасевiчаў (па тагачаснай вулiцы 3-я Лiнiя, 
26): там у падпольнай друкарні выйшаў чацвёрты нумар «Звязды». Лёс сям’і 
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Хадасевічаў – Пятра Канстанцінавіча і Альбіны Адольфаўны, іх сыноў Косці 
(1929 г. н.) i Паўла (1927 г. н.) – склаўся трагічна: яны загінулі ў турме во-
сенню 1942 г.

«Звязда» ўзнагароджана ордэнамi Айчыннай вайны І ступені i Чырвонага 
Сцяга, прычым гэта адзінае перыядычнае выданне Савецкага Саюза, якое 
атрымала баявую ўзнагароду «за вялікія заслугі ў мабілізацыі беларускага 
народа на барацьбу супраць нямецка-фашысцкіх акупантаў у перыяд Вялікай 
Айчыннай вайны» (Звязда. 2007. 10 жніўня).

З першых дзён вайны «Звязда» ўзнімала народ на свяшчэнную барацьбу з 
гітлераўскімі захопнікамі. 23 чэрвеня 1941 г. газета выйшла на дзвюх старон-
ках: у ёй была надрукавана Заява Савецкага ўрада, баявыя зводкі, першыя 
законы ваеннага часу. А ўжо ў нумары за 24 чэрвеня змешчаны першыя ваен-
ныя вершы Якуба Коласа, Пятра Глебкі, Антона Бялевіча. Паэтычнае слова 
ўзмацняла, рабіла больш дзейсным і эфектыўным слова публіцыстычнае. 
Мінск у агні, бамбёжкі не спыняліся, а рэдакцыя рыхтавала чарговыя ну-
мары газеты. Пісьменнік П. Кавалёў, які працаваў у той час у «Звяздзе», 
успамінаў: у набор здавалася публіцыстычнае выступленне Янкі Купалы, у 
якім «была фраза аб тым, што “вораг знойдзе сабе магілу на нашай зямлі”. 
Некаторыя з адказных супрацоўнікаў “Звязды” палічылі, што гэта месца трэба 
выправіць – бо ў даваенны час была думка, што мы ворага разгромім на яго 
ўласнай тэрыторыі» [171, с. 198]. Менавіта П. Кавалёву было даручана патэле-
фанаваць паэту і ўзгадніць праўку. Янка Купала падрабязна расказаў маладому 
журналісту, што ён «укладвае вялікі сэнс у гэту сваю фразу… Гаварыў, што 
вайна будзе цяжкою, што бітва будзе зацятаю. Паэт прасіў перадаць тавары-
шам з рэдакцыі, што ён, нягледзячы на “заўвагу”, перакананы ў правільнасці 
сваёй думкі» [171, с. 198]. Янка Купала не памыліўся.

Толькі праз паўстагоддзя можна было сказаць адкрыта: 24 чэрвеня 1941 г., 
у час масіраванай нямецкай бамбардзіроўкі Мінска, загінуў амаль увесь ты-
раж газеты: «Трапіўшыя ў бяду людзі змаглі аднавіць работу толькі праз тры 
дні і ў Магілёве. Гомель – трэцяе месца, куды яны пераехалі. Тут 13 жніўня 
газета выйшла ў апошні раз у легальных умовах» (Звязда. 1997. 7 чэрвеня).

Праз дзевяць месяцаў, ва ўмовах жорсткага нацысцкага тэрору, мінскія 
падпольшчыкі аднавілі выпуск газеты, якая да вайны мела высокі аўтарытэт 
сярод чытачоў і была надзвычай папулярным выданнем, да голасу якога ўсе 
ўважліва прыслухоўваліся.

Варта адзначыць, што патрыёты «самаарганізоўваліся» на барацьбу з 
акупантамі. Яшчэ летам 1941 г. першы сакратар ЦК КП(б)Б П. Панамарэнка 
далажыў І. Сталіну, што з-за хуткага ўзяцця немцамі беларускай сталіцы 
пакінуць у горадзе падпольную арганізацыю не ўдалося (Звязда. 1997. 
7 чэрвеня). У інтэрв’ю з аўтарам гэтага даследавання былая падпольшчы-
ца Герой Савецкага Саюза М. Осіпава сказала больш канкрэтна і жорстка: 
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«Самі шукалі адзін аднаго, аб’ядноўваліся… Кіраўнікі на машынах барахло 
вывозілі і з’язджалі. А мы засталіся кінутыя» [288, с. 10]. У. Казачонак, адзін 
з удзельнікаў выдання падпольнай «Звязды», успамінаў, у якіх надзвычай 
цяжкіх умовах разгортвалася барацьба: «Дастаткова сказаць, што за хаванне, 
скажам, радыёпрыёмнікаў у гітлераўцаў не было іншага пакарання, як толькі 
расстрэл і шыбеніца. Але гэта не палохала патрыётаў горада. Кожны з іх 
разумеў, што ў гэты трывожны час, калі вырашаўся лёс Радзімы… нельга 
сядзець склаўшы рукі» [173, с. 102].

Першыя лістоўкі ў акупаваным Мінску з’явіліся ў ліпені – жніўні 
1941 г. Зводкі Савецкага інфармацыйнага бюро аб становішчы на франтах 
і ў краіне перапісваліся ад рукі або, у лепшым выпадку, на пішучых машын-
ках. Гэта было кропляй у моры ў параўнанні з велізарным патокам хлусні 
нацысцкай прапаганды пра разгром Чырвонай Арміі, хуткае ўзяцце Масквы 
і нават выдачу войскам фюрара спецыяльнай формы для параду на Чыр-
вонай плошчы. Падпольшчыкі паставілі задачу стварыць паліграфічную 
базу – здабыць шрыфты, фарбу, паперу, іншыя матэрыялы, каб можна было 
друкаваць лістоўкі і наладзіць выданне газеты. За гэту надзвычай небяспеч-
ную і адказную справу ўзяліся адзін з найбольш актыўных падпольшчыкаў 
У. Амельянюк і сакратар Мінскага падпольнага гаркама партыі І. Казінец. 
Патрыёты даведаліся, што ў створанай акупантамі друкарні «Прарыў» усе 
кірылічныя шрыфты звалены ў падвал. Пачалі шукаць сувязь з работнікамі 
друкарні – пазнаёміліся з А. Падапрыгарам. Ужо пазней стала вядома, што 
пад гэтым прозвішчам хаваўся капітан Чырвонай Арміі Мікалай Іванавіч 
Іваноў (закатаваны ў СД у 1942 г.). У першыя дні вайны ён трапіў у палон, 
але змог уцячы, уладкаваўся рабочым у нямецкую друкарню. М. Іваноў з 
дапамогай калег перанёс шрыфты на вуліцу Астроўскага, у спецыяльна 
падрыхтаванае для друкарні памяшканне. Менавіта там у студзені – лютым 
1942 г. выдаваўся перыядычны лiсток «Вестник Родины». Збор матэрыялаў 
і выпуск лістка ажыццяўляла група падпольшчыкаў пад кіраўніцтвам 
І. Казінца, актыўны ўдзел у гэтым прымаў вопытны паліграфіст М. Чып-
чын, да вайны ён працаваў тэхнічным дырэктарам Друкарні імя Сталіна ў 
Мінску. Аднак з мэтай канспірацыі лісток выходзіў ад імя палітупраўлення 
Заходняга фронту, захаваліся ўсяго тры нумары: за 18, 25 студзеня і 1 лю-
тага 1942 г. [67].

У артыкуле «Пасля подзвігу», апублікаваным у «Звяздзе» 21 жніўня 
2009 г., Я. Бараноўскі ўдакладніў, што менавіта з-пад пяра У. Амельяню-
ка выйшлі многія матэрыялы «Вестника Родины», яму «належыць і вы-
данне серыі лістовак пад назваю “Патриот Родины”, якія доўгі час з-за 
цеснай сувязі Амельянюка з Кавалёвым (ён амаль 50 гадоў беспадстаўна 
абвінавачваўся ў здрадзе, супрацоўніцтве з акупантамі. – Т. П.) прыпісваліся 
групе А. Маркевіча. Адно толькі супастаўленне гэтага выдання з газетай 



118

“Звязда” паказвае, што гэтыя работы зроблены адной асобай – Амельяню-
ком». Яму ўдалося звязацца з рабочымі друкарні Дома друку, электраман-
цёрам М. Воранавым, бацька якога працаваў у друкарскім цэху. Як і многіх 
іншых паліграфістаў, якія не паспелі эвакуіравацца, немцы прымусілі яго 
вярнуцца на працу ў друкарню. Там стварылася адна з першых падпольных 
груп: бацька і сын Воранавы, наборшчыкі Барыс Пупко і Міхаіл Свірыдаў, 
а таксама прыбіральшчыца, былая настаўніца Броня Гофман. Арыштаванага 
Б. Пупко гітлераўцы перавялі з турмы ў друкарню Дома друку, дзе ён працаваў 
і жыў (да вайны быў наборшчыкам друкарні райгазеты ў Лідзе): «Барыс 
Пупко ўсяляк імкнуўся заваяваць давер у самога нямецкага шэфа друкарні. 
І дабіўся свайго. Шэф, праходзячы па друкарні, часта падыходзіў да Барыса, 
размаўляў з ім, а іншы раз і паціскаў руку. Гэта значна аблегчыла работу 
адважнага камсамольца. Многія, лічачы Барыса Пупко любімчыкам шэфа, 
не маглі нават падумаць, што Барыс тут жа, стоячы ля сваёй касы, набіраў 
лістоўкі Мінскага падпольнага гаркама» [173, с. 104]. У пачатку 1942 г. па-
трыёты набралі лістоўку «Да насельніцтва гарадоў і сёл, часова трапіўшых 
пад ярмо нямецка-фашысцкіх захопнікаў», што выкрывала нямецкіх халуёў: 
«Нямецкія паліцэйскія сабакі… заклікаюць вас выдаваць у іх крывавыя лапы 
ўсіх верных свайму народу і Радзіме людзей… Не слухайце гэтых ганебных 
заклікаў акупантаў і іх памагатых. Уключайцеся ў актыўную барацьбу су-
праць нямецкіх захопнікаў. Паведамляйце блізкім аб прысутнасці шпіёнаў і 
правакатараў… Ідзіце ў лясы, далучайцеся да атрадаў народных мсціўцаў – 
чырвоных партызанаў!» [173, с. 105]. Гэта не проста мужнасць – сапраўдны 
гераізм: набіраць словы змагання і барацьбы ледзь не на вачах у ворага.

У сакавіку 1942 г. прайшла вялікая хваля арыштаў: гітлераўцы з дапамо-
гай сваіх агентаў-правакатараў высачылі і схапілі дзясяткі падпольшчыкаў, 
у тым ліку М. Чыпчына, І. Казінца. Прычынай правалу гісторыкі называюць 
парушэнні патрабаванняў канспірацыі, што дазволіла варожай агентуры пра-
сачыцца ў рады падпольшчыкаў. Патрыётам не хапала ўмення распазнаваць 
людзей, у цяжкую гадзіну хацелася верыць кожнаму, як верылі сабе. 9 мая 
1942 г. у акупаваным Мінску адбылося чарговае публічнае смяротнае пака-
ранне: 28 патрыётаў былі павешаны гітлераўцамі на Чэрвеньскім рынку і ў 
Цэнтральным скверы, 251 чалавек расстраляны (імем Героя Савецкага Саюза 
I. Казiнца названы плошча i вулiца беларускай сталіцы).

Нягледзячы на масавыя арышты і жорсткія карныя акцыі гітлераўцаў, 
Мінск не скарыўся, падпольшчыкі не спынілі барацьбу. Рашэнне падпольнага 
гаркама партыі аб выданні газеты было прынята ў пачатку мая 1942 г. Аднак 
падполле ў час правалу страціла свае друкарні, У. Амельянюку давялося ўсё 
пачынаць спачатку. Для выдання газеты неабходна значна больш рознага 
паліграфічнага матэрыялу, чым для выпуску лістовак. Вынесці ўсё гэта з 
Дома друку немагчыма. Падпольшчыкі прынялі нечаканае рашэнне: набіраць 
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першы нумар «Звязды» непасрэдна ў друкарні Дома друку. Б. Пупко займаўся 
наборам, бацька і сын Воранавы вынеслі з друкарні на сваю кватэру на та-
гачаснай Рымарнай вуліцы гранкі для вёрсткі газеты, прабельны матэрыял, 
вярстаткі, фарбу, валікі, паперу і іншыя рэчы, неабходныя для выпуску газеты; 
па частках вынеслі і набор. У іх кватэры 18 мая 1942 г. (некаторыя крыніцы 
называюць даты 20 мая, 21 мая) быў аддрукаваны першы нумар падпольнай 
«Звязды» тыражом 2500 экзэмпляраў. Я. Бараноўскі апублікаваў вытрым-
ку з успамінаў роднага брата М. Воранава Макара Паўлавіча (ад 23 люта-
га 1953 г.), які сведчыў, што менавіта ў гэтай кватэры друкавалiся таксама 
лiстоўкi, пропускi i iншая падпольная лiтаратура; сам ён дапамагаў пераносiць 
шрыфт з нямецкай друкарнi газеты «Мiнскер цайтунг», хаваць яго, вартаваў 
кватэру, калi там друкавалася падпольная «Звязда» (Звязда. 2009. 21 жніўня).

«Таварышы! З сённяшняга дня Мiнскi Гарком КП(б)Б аднаўляе выдан-
не свайго органа – газеты “Звязда”. Пiшыце ў газету аб жыццi партызанскiх 
атрадаў, аб баявой iх дзейнасцi, аб паасобных партызанах, праявiўшых сябе 
ў барацьбе з нямецка-фашысцкiмi акупантамi. Рэдкалегiя» – такі зварот да 
насельніцтва апублікаваны ў першым нумары побач з назвай газеты. Кож-
нае слова «Звязды» сапраўды страляла ва ўпор: «Паднiмайцеся ўсе, каму до-
рага наша Радзiма, на ўсенародную барацьбу супраць нямецка-фашысцкiх 
акупантаў!» (Звязда. 1942. № 1). Народ змагаўся. Нягледзячы на зверствы, якiя 
тварылi нямецка-фашысцкiя акупанты, яны нi дня не адчувалi сябе гаспадарамi 
на беларускай зямлi. Духоўна моцны народ нельга скарыць, паставiць на каленi.

«Невялікая па памеры газетная плошча прымушала пісаць вельмі 
лаканічна, і ўсё ж звяздоўцы-падпольшчыкі імкнуліся зрабіць кожны ну-
мар цікавым, змястоўным, выкарыстоўвалі розныя газетныя жанры», – 
справядліва адзначае М. Дастанка [115, с. 167]. У час вайны сам даследчык 
рэдагаваў слуцкую падпольную газету «Народны мсцівец»: ён выдатна ведаў, 
што журналістам-падпольшчыкам даводзілася працаваць у вельмі складаных 
умовах, рыхтаваць матэрыялы літаральна «на хаду». Г. Будай у кнізе «Свінцом 
і словам», якая вытрымала не адно выданне, пісаў: «Час сцірае вастрыню 
ўспрымання фактаў, падзей. Гледзячы на пажоўклы газетны лісток, не ўсе 
сёння ўяўляюць, які подзвіг здзяйснялі людзі, выпускаўшыя газету ў горадзе, 
дзе ўладарыў жорсткі фашысцкі тэрор» [46, с. 97]. Красамоўная дэталь, на 
якую звяртаецца ўвага: Уладзімір Амельянюк спяшаўся, рыхтуючы матэры-
ялы для першага нумара падпольнай «Звязды». А як працаваў над фактам 
і словам: «Яго блакнот папаўняўся фактамі аб баявых дзеяннях народных 
мсціўцаў, аб зверствах фашыстаў. Скрупулёзна адбіраў ён найбольш важ-
ныя паведамленні Маскоўскага радыё… Шмат якую інфармацыю хацелася 
змясціць у маленькім газетным лістку. Але трэба было “сціскаць”, і Амелья-
нюк па некалькі разоў перапісваў матэрыялы, стараўся ўдыхнуць у іх жар 
свайго сэрца, усю нянавісць да ворага» [46, с. 78].
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У. Амельянюк – чалавек, чыё слова было справай і зброяй, – нарадзіўся 
ў 1917 г., у сярэдзіне 1930-х скончыў педагагічныя курсы, працаваў 
піянерважатым, потым адказным сакратаром дзяржынскай раённай газеты. 
Яго лепшы сябар Г. Будай, разам з якім ён працаваў у райгазеце і ў 1938 г. 
паступіў у Камуністычны інстытут журналістыкі (КІЖ), а летам 1941 г. 
абодва былі сярод арганізатараў патрыятычнага падполля, успамінаў: «Ва-
лодзя ўмеў за нязначным, здавалася б, фактам разгледзець важныя з’явы» 
[46, с. 20]. У. Амельянюка любілі за нястомную дасціпнасць, вясёлы нораў; 
ён добра спяваў, у яго быў мяккі, прыемны барытон. Вайна застала мала-
дога журналiста ў Беластоку, дзе ён праходзiў вытворчую практыку. Шмат 
дзён прабiраўся ў Мiнск, дзе жылi бацькi, жонка Лiда i сын Гена. У жніўні 
1941 г. была створана Камароўская падпольная група. Арганізатарамі яе 
былі Уладзімір Амельянюк і яго бацька Сцяпан Кандратавіч, а таксама 
Іван Цімчук, Арсен Каліноўскі. Кіраўніком стаў Сцяпан Заяц. У. Амелья-
нюк распаўсюджваў зводкі Саўінфармбюро, пісаў лістоўкі, удзельнічаў у 
вызваленні ваеннапалонных з лагераў смерці, у стварэнні падпольнай 
друкарні, падтрымлiваў сувязь з дзяржынскiм падполлем i партызанскiмi 
атрадамi Мiнскай вобласцi. Нацыстам пры дапамозе правакатара ўдалося 
высачыць патрыёта. Ён загінуў у перастрэлцы з агентам СД 26 мая 1942 г. Да 
гэтага часу біяграфія У. Амельянюка цалкам не вывучана. Невядомы лёсы яго 
жонкі і сына, якому перад вайной было каля трох гадоў.

У 1977 г. быў зацверджаны план мемарыялiзацыi мiнскага падпол-
ля, згодна з якім першы спецыяльны памятны знак прадугледжвалася 
прысвяціць У. Амельянюку: «Паўторнае вызначэнне месца гiбелi У. С. Аме-
льянюка праходзiла з удзелам былых падпольшчыкаў, якiя ўваходзiлi ў 
гады Вялiкай Айчыннай вайны ў склад Камароўскай падпольнай групы, 
былi сведкамi гераiчных падзей. У якасцi такiх выступiлi: Г. В. Будай, 
П. М. Хмялеўскi, М. Б. Осiпава, В. Ф. Мацюшка, Я. М. Савiцкая i iнш. 
Скульптурнае i архiтэктурнае ўвасабленне iдэi ўвекавечання было давера-
на аўтарскаму калектыву ў складзе скульптара, народнага мастака БССР 
А. Анiкейчыка, архiтэктараў, лаўрэатаў Ленiнскай прэмii Ю. Градава i 
Л. Левiна. У бягучай рабоце дапамагаў архiтэктар В. Барташэвiч. У вялiкае 
гарадское свята вылiлася адкрыццё 24 верасня 1980 г. мемарыяльнага 
помнiка першаму рэдактару падпольнай “Звязды” У. С. Амельянюку i яго 
баявым таварышам» (Звязда. 2009. 21 жніўня). Адна з вуліц Мінска носіць 
імя патрыёта. Але які прыкры парадокс часу: нават у жорсткіх умовах пад-
полля «Звязда» выходзіла па-беларуску, а на мемарыяльнай дошцы на вуліцы 
У. Амельянюка толькі адно слова напісана на роднай мове – назва газеты 
«Звязда». Помнік У. Амельянюку ўстаноўлены і ў Самахвалавічах, побач са 
школай, дзе ён вучыўся.
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З мэтай дэзарыентаваць насельніцтва акупаваных тэрыторый немцы 
пайшлі на правакацыю – выпускалі газеты-фальшыўкі пад назвамі савецкіх 
газет і скідвалі іх з самалётаў на населеныя пункты. Выдадзеная ў Мінску 
і замаскіраваная пад «Совецкую Беларусь» газета для пераканаўчасці 
ўтрымлівала ў загалоўку заклік: «Смерць нямецкім акупантам!». Тым не 
менш яна адразу была выкрыта як падманка [252, с. З11]. Гітлераўцы 
распаўсюджвалі таксама правакацыйныя лістоўкі і іншыя агітацыйныя матэ-
рыялы – нібыта ад імя камандавання Чырвонай Арміі.

Нацысты з усіх сіл шукалі рэдакцыю падпольнай «Звязды» і друкар-
ню, прычым за гэту інфармацыю абяцалася вялікая ўзнагарода ў памеры 
75 000 марак (Звязда. 1997. 7 чэрвеня). Было задзейнічана мноства агентаў і 
правакатараў, каб высачыць патрыётаў.

Пасля гібелі У. Амельянюка ўсе абавязкі па далейшым выданні падполь-
най «Звязды» ўзялі на сябе В. Нікіфараў, Я. Савіцкая і У. Казачонак. Непасрэд-
на функцыi рэдактара выконвала Я. Савiцкая. Па меркаванні Я. Бараноўскага, 
ёй «было значна лягчэй: падпольны гаркам КП(б)Б (Кавалёў, В. К. Нiкiфараў, 
М. А. Шугаеў) узяў на сябе значную частку рэдактарскай работы. Улiчваючы 
гэта, нам здаецца, што да рэдактараў падпольнай “Звязды” (Амельянюка 
i Савiцкай) можна было б дадаць В. К. Нiкiфарава i У. С. Казачонка, якiя 
поўнасцю адпавядаюць названым патрабаванням. Газета мела i лiтаратурную 
частку. Яе задачы ў 1-м нумары поўнасцю выконваў Амельянюк, дапама-
гала А. Я. Цiтовiч, у 2-м, 3-м, 4-м – Савiцкая, Казачонак, М. П. Рынкевiч, 
А. А. Карпусенка» (Звязда. 2009. 21 жніўня).

Наборшчыкам газеты стаў Хасан (Хасен) Мустафавіч Александровіч – 
вопытны паліграфіст, выпускнiк КІЖа, напярэдаднi вайны ён працаваў 
намеснiкам дырэктара Дзяржвыдавецтва БССР. Пра Хасана Александровiча 
расказаў яго сын Барыс у публікацыі «Мой бацька быў наборшчыкам пад-
польнай “Звязды”» 7 мая 2004 г.: «Бацька рызыкаваў жыццём за газету. Не 
толькi сваiм жыццём – але жыццямi ўсiх членаў сям’i: жонкi, дваiх маленькiх 
дзяцей. Я нарадзiўся ў 1938 годзе, сястра – у 1940-м. Калi б хто выдаў, нас усiх 
расстралялi б. Лёс многiх мiнскiх падпольшчыкаў быў трагiчным. А ўявiце, па 
якому лязу хадзiў штодня бацька – лiтаральна ж праз дарогу ад нашай хаты на 
вулiцы Выдавецкай было гестапа!.. Ва ўмовах акупаванага Мiнска выпусцiць 
газету было не тое што вельмi складана – амаль немагчыма… Тэкст набiраўся 
па лiтарцы. Мацi для кожнай лiтары сшыла мяшэчак. Уявiце: з кожнага мя-
шэчка трэба было дастаць лiтару, пакласцi на вярстатку – каб атрымалася 
слова, потым сказ, потым тэкст... А потым водцiск зрабiць, накатаць фарбу. 
А потым “зрабiць тыраж” – не ведаю колькi, сто або дзвесце экземпляраў за 
ноч мог “адкатаць” бацька… Зараз, калi з’явiлiся камп’ютэры, многiя i не 
ўяўляюць, наколькi цяжка было рабiць газету ў тыя трагiчныя для нашай 
Радзiмы часы... Перад рэдакцыяй падпольнай “Звязды” стаяла задача строга 
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захоўваць канспiрацыю. Увогуле рэдакцыйным работнiкам забаранялася на-
ведваць друкарню, а палiграфiстам – рэдакцыю... Друкарня знаходзiлася ў 
доме Таццяны Якавенка – недалёка ад нашага дома, таксама на Выдавецкай 
вулiцы. Мацi Галiна Адамаўна распаўсюджвала лiстоўкi: абгортвала імі ма-
ленькую дачку, каб варожыя вочы нiчога не бачылi... Аднойчы ў час аблавы 
да бацькоў прынеслi рэдакцыйны шрыфт – трэба было тэрмiнова схаваць. 
Мацi не разгубiлася, схавала шрыфт у бульбе – дакладней, закапала пад буль-
бу, якая расла ў агародзе». Менавіта Х. Александровiчу належыць выданне 
18 кастрычніка 1942 г., у самы разгар арыштаў, антыфашысцкай лiстоўкi «Да 
насельнiцтва Беларусi», якая заклiкала жыхароў Мiнска да бескампрамiснай 
барацьбы з акупантамi i правакатарамi (Звязда. 2009. 21 жніўня). Пазней 
падпольшчык перабраўся ў партызанскi атрад iмя Суворава.

Даследчык А. Слука піша: «Выхад агульнанацыянальнага выдання, якім 
з’яўлялася “Звязда” да вайны, у сталіцы БССР Мінску сведчыў аб адным з 
мацнейшых паражэнняў фашысцкіх варвараў. І не толькі на ідэалагічным 
фронце. Тым больш што выхад “Звязды” якраз і азначаў, што засілле фашысц-
кай татальнай прапаганды на беларускай зямлі ўжо скончылася. Уся Беларусь 
была пакрыта сеткай падпольнага і партызанскага друку. Выходзіла каля 
двухсот савецкіх газет» [386, с. 203].

У чэрвені 1942 г. быў выпушчаны дадатковы тыраж першага нума-
ра «Звязды», каля 5000 экзэмпляраў: падпольшчыкі абнавілі толькі зводку 
Саўінфармбюро. Другі нумар замест ліпеня, як намячалася, выйшаў толькі ў 
жніўні: не хапала асобных літар, фарбы, прабельнага матэрыялу. Спатрэбілася 
шмат часу, каб здабыць усё неабходнае. Падпольная друкарня знаходзiлася 
ў доме падпольшчыцы Т. Якавенка, у хляве было абсталявана спецыяльнае 
сховішча для шрыфтоў і іншых матэрыялаў. Трэці нумар газеты выйшаў у 
нядзелю, 6 верасня 1942 г., ён быў прысвечаны ўсенароднай партызанскай 
вайне супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Падпольшчыкі мелі смелыя 
планы: выпускаць газету тры-чатыры разы ў месяц, па нядзелях. Менавіта 
ў нядзелю, 20 верасня, выйшаў чацвёрты нумар «Звязды». З мэтай лепшай 
канспірацыі гэты нумар газеты, набраны на Выдавецкай вуліцы, быў надру-
каваны ў кватэры сям’і Хадасевічаў, усе члены якой загінулі.

Пяты нумар падпольнай «Звязды» планавалася выдаць 27 верасня 1942 г. 
У пятніцу 25 верасня нумар быў набраны і звярстаны. Было пакінута месца 
толькі для зводкі Інфармбюро аб становішчы на франтах, яе павінен быў 
запісаць па радыёпрыёмніку В. Нікіфараў і ўвечары даставіць у друкарню. 
Але ў ноч на 26 верасня 1942 г. гестапаўцы арыштавалі патрыёта (ён загінуў 
у Трасцянцы). Журналіст А. Мяснікоў сустракаўся з Я. Савіцкай, у публікацыі 
«Слова клікала на барацьбу» прыведзены яе аповед: «У ноч на 26 верасня 
1942 года нямецка-фашысцкія захопнікі арыштавалі 21 падпольшчыка, і сярод 
іх – усіх членаў падпольнага гаркама і сакратароў сталічных райкамаў партыі. 
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Уладзімір Казачонак спачатку схаваў усе матэрыялы ў хляве ў двары дома, у 
якім я жыла, а потым іх вынеслі ў партызанскі атрад і пераправілі ў Маскву» 
(Звязда. 2002. 21 мая).

Сярод прыбыўшых у Маскву ў лістападзе 1942 г. мінскіх падпольшчыкаў 
быў і У. Казачонак. У запісцы ў ЦК КП(б)Б ён пісаў, што рукапісы першых 
нумароў падпольнай газеты «складвалі ў шкляныя слоікі і закопвалі» (Звязда. 
1997. 7 чэрвеня). Лёс іх невядомы. У архівах захаваліся арыгіналы рукапісаў 
чацвёртага і пятага нумароў газеты [316, с. 114]. У артыкуле В. Селяменева 
і Я. Бараноўскага «Тайна “Звязды” разгадвалася ў Маскве», апублікаваным 
7 чэрвеня 1997 г., адзначаецца: «Праўда патрабуе сказаць і аб наступным. 
У 1942 г. у Маскве першы і другі нумары “Звязды” былі паўторна набраны 
ў друкарні газеты “Известия”… Яны шырока рэкламаваліся. Іх нават думалі 
пераправіць у акупіраваны немцамі Мінск. Намер не ажыццявіўся з-за шэрагу 
памылак як у эстэтычным афармленні, так і ў тэкстах наноў надрукаваных 
артыкулаў». Напрыклад, замест слоў «прыгнятальнікаў», «асяроддзе», «пар-
тызаны» напісана: «прынятальнікаў», «асярдодзе», «партыоны» і г. д.

Падпольная «Звязда» шырока распаўсюджвалася не толькі ў Мінску 
і партызанскіх атрадах Міншчыны. Пры дапамозе чыгуначнікаў газета 
накіроўвалася ў іншыя гарады і вёскі Беларусі. Досыць красамоўнае па-
цвярджэнне гэтага з’явілася ўжо ў ХХІ ст. Два экзэмпляры першага нумара 
падпольнай «Звязды» ў 2001 г. перадаў у рэдакцыю мiнчанiн А. Краўцоў: 
«Даволi незвычайная папера, на якой аддрукавана газета. Крыху выцвiлы 
тэкст. У некаторых месцах папера пачала распадацца: захоўвалася ж газета 
не ў архiве!.. Просім Аляксандра Цiханавiча расказаць гiсторыю гэтых двух 
экземпляраў газеты. Але ён разводзiць рукамi: не ведаю» (Звязда. 2001. 8 мая). 
Пасля смерці сваячкі з вёскі Свiслач Асiповiцкага раёна Магiлёўскай вобласцi 
ён пачаў перабiраць яе небагаты скарб і раптам убачыў «Звязду». Першая 
думка: можа, ксеракопiю хто зрабіў? Але пытанне адразу было знята: газеты 
ў тумбачцы захоўвалiся на працягу дзесяцігоддзяў, тады пра ксеракопii нiхто i 
ўяўлення не меў. Як падпольная «Звязда» трапiла ў вёску, невядома. Магчыма, 
хтосьцi з вяскоўцаў падтрымлiваў сувязь з мiнскiм падполлем. Што чакала 
тых, у каго немцы знаходзiлi падпольную газету, добра вядома: смяротны 
прысуд. Тым не менш жанчына захоўвала «Звязду» ў час акупацыi, а потым 
і ўсё жыццё. I захавала – для нашчадкаў. Журналісты звярнуліся да чытачоў: 
магчыма, хто-небудзь ведае, якiм чынам трапiла ў вёску падпольная газета? 
Карэнны жыхар Свiслачы Г. Забаўскi паведаміў, што «ў жнiўнi 1942 г. непада-
лёк ад вёскi, дзе за полем пачынаецца лес, да вялiкага дуба хтосьцi акуратна 
прымацаваў падпольную “Звязду”. Вестка пра сваю газету iмгненна абляцела 
наваколле. Людзi шэптам расказвалi, перадавалi адзiн аднаму вычытаную ў 
газеце iнфармацыю. Асцярожна, каб не ўбачылi чужыя вочы, хадзiлi да дуба 
чытаць газету» (Звязда. 2001. 20 чэрвеня).
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Дзякуючы патрыятычна-пошукавай рабоце вучняў гімназіі № 25 імя 
Рымы Шаршнёвай г. Мінска ў 2008 г. вярнуўся яшчэ адзін экзэмпляр падполь-
най «Звязды». Гімназісты былi актыўнымi ўдзельнiкамi сумеснага праекта 
газеты i Беларускага дзяржаўнага музея гiсторыi Вялiкай Айчыннай вайны 
«Радок “Звязды” ў гiсторыi краiны». У ходзе пошукавай работы яны знайшлi 
новыя факты бiяграфii газеты, адшукалi нашчадкаў тых падпольшчыкаў i пар-
тызан, якiя ўдзельнiчалi ў выпуску i распаўсюджваннi выдання ў гады вайны. 
Малодшая сястра Р. Шаршнёвай – мужнай партызанкі, якая распаўсюджвала 
«Звязду» ў гады Вялiкай Айчыннай вайны і загінула на Любаншчыне, – пе-
радала захаваны з вайны экзэмпляр газеты-падпольшчыцы (Звязда. 2008. 
1 лютага).

Сімвалічна: праходзяць дзесяцігоддзі пасля заканчэння вайны, а нума-
ры падпольнай «Звязды» знаходзяцца і працягваюць вяртацца з ваеннага 
ліхалецця ў сучаснасць. Гэта дакладнае сведчанне таго, што газета жыве 
не адзін дзень і кожны яе экзэмпляр з’яўляецца духоўнай каштоўнасцю для 
сучаснікаў і нашчадкаў.

Многія ўдзельнікі мінскага падполля загінулі ў страшэнных пакутах у 
душагубках, на шыбеніцах або ад варожай кулі ля турэмнай сцяны. У канцы 
1942 г. было прынята рашэнне аднавіць выпуск «Звязды» ў раёне размяшчэн-
ня камандавання Мiнскага партызанскага злучэння на Загальскiх балотах, ва 
ўрочышчы Зыслаў Любанскага раёна Мiнскай вобласцi.

Востраў Зыслаў быў цяжкадаступным участкам сушы сярод непралазных 
балот, таму i быў выбраны адной з галоўных баз партызанскага руху Мiнскай 
вобласцi. З 1942 г. тут дзейнiчаў партызанскi аэрадром, выходзілі адразу тры 
газеты – акрамя «Звязды» яшчэ маладзёжная «Чырвоная змена» (газета вы-
давалася з красавіка 1921 г., з 2001 г. з’яўляецца дадаткам да «Звязды») і 
любанская раённая газета «Клiч Радзiмы».

Рэдактарам «Звязды» быў зацверджаны вопытны журналіст Міхаіл 
Парфёнавіч Барашкаў. Ён нарадзiўся ў 1908 г. у вёсцы Бель Крычаўскага 
раёна, у 1930–1933 гг. вучыўся ў КІЖы, быў рэдактарам раённых газет у 
Чавусах і Дуброўне, са студзеня 1939 г. працаваў рэдактарам «Чырвонай 
змены». У час вайны М. Барашкаў быў на Калiнiнскiм фронце, на пад-
польнай рабоце ў Вiцебскай вобласцi. 27 студзеня 1943 г. у падпольнай 
друкарні ў вёсцы 6-я Брыгада, у хаце сялянкі Марфы Мігун, выйшаў першы 
нумар «Звязды»-партызанкі. У склад рэдакцыi ўваходзiлi П. Касцюкавец, 
Г. Шчарбатаў, А. Сакевiч, М. Курыка, Н. Цылько і iнш. Журналіст А. Шурпач, 
які ўдзельнічаў у арганізацыі выпуску «Звязды»-партызанкі, а пасля вызвален-
ня Беларусі працягваў працаваць у рэдакцыі, успамінаў: «Умовы работы i по-
быту былi суровыя. Мы не мелi права нiкуды адлучацца, нiкому гаварыць пра 
свой занятак... Кароткiя зiмовыя днi. Ледзь паспявалi да прыцемкаў набраць 
газету. Вярсталi, правiлi i друкавалi пры дрыготкiм святле смалякоў. Днём 
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часу для адпачынку таксама не ставала. Шчарбатаў, Касцюкавец, Сакевiч i я 
адпраўлялiся па атрадах i брыгадах па матэрыял, Мiхаiл Парфёнавiч рыхтаваў 
наступны нумар… Хутка “Звязда” заваявала шырокага чытача. За дзень да 
выхаду газеты ў штабе ўжо сядзелi сувязныя з розных брыгад, атрадаў, ад 
падпольных арганiзацый гарадоў i вёсак» [476, с. 198].

Звычайна, калі не здаралася форс-мажорных абставін, «Звязда» выходзіла 
два разы на тыдзень, па серадах і суботах, тыражом 500 экзэмпляраў. 
Асноўны змест ваенных нумароў газеты – iнфармацыя аб падзеях на фран-
тах i ў партызанскiх атрадах, зводкi Саўiнфармбюро, загады Сталiна, указы 
Прэзiдыума Вярхоўнага Савета СССР аб узнагароджаннi ордэнамi i медалямi 
франтавiкоў i партызан, артыкулы пра баявыя аперацыi, подзвiгi, пра жыццё 
на акупаванай тэрыторыi, а таксама пра становiшча i падзеi ў iншых краiнах. 
У газеце нямала публiкацый вядомых беларускiх пiсьменнiкаў i паэтаў. Згодна 
з умовамі канспірацыі прозвiшчы воiнаў i партызан, назвы населеных пунктаў, 
воiнскiх часцей i партызанскiх атрадаў закадзiраваны адной лiтарай, таму 
дакладна ўстанавiць iх практычна немагчыма.

У канцы сакавiка 1943 г. карнiкi правялі сур’ёзны наступ, партызаны 
спынiлi iх на рацэ Арэсе, за чатыры кiламетры ад вёскi 6-я Брыгада. Падполь-
ная рэдакцыя і друкарня перабраліся ў вёску Рэпiн, газета выдавалася з цяж-
касцю: «Не ставала шрыфту на дзве паласы. Трэба было набiраць i друкаваць 
адну, потым разбiраць шрыфт i набiраць другую» [476, с. 198]. М. Дастанка, 
аналізуючы «партызанскі» перыяд газеты, адзначыў: «“Звязда” дапамагала 
партызанскаму падполлю разгортваць палітычную работу ў масах, паспяхо-
ва вырашаць многія пытанні, звязаныя з арганізацыяй і баявой дзейнасцю 
партызанскіх злучэнняў; палымяным словам “Звязда” натхняла народных 
мсціўцаў, працоўных Беларусі на гераічныя подзвігі, заклікала хутчэй выгнаць 
варожыя войскі з нашай краіны» [115, с. 40]. Старонкі «Звязды» даюць яркае 
ўяўленне аб тым, як партызанскі рух станавіўся ўсенародным, масавым. Пад 
баявыя сцягі народных мсціўцаў збіралі ўсё новыя і новыя рады патрыётаў 
Радзімы. Партызанскімі станавіліся цэлыя вёскі [115, с. 41].

У чэрвені 1943 г. з прычыны варожых бамбардзіровак «Звязду» 
пераправілі на балотны востраў Зыслаў: «Гэта быў ускраек вялiкага балот-
нага вострава. Пад магутным дубам прытулiлася варывенька, перанесеная 
сюды на плячах па бервяну. У ёй размясцiўся “наборны” i “друкарскi” цэхi 
нашай друкарнi. Мiхаiл Парфёнавiч аблюбаваў сабе месца пад пышным арэ-
хавым кустом. Убiў два калы, прымацаваў дошку – гэта быў яго пiсьмовы 
стол. <…> Цяжка было даставаць паперу, друкарскую фарбу. Але парты-
занская кемлiвасць выручала. Фарбу, напрыклад, рабiлi наступным чынам. 
Спальвалi пад дашчаным каўпаком аўтамабiльныя пакрышкi. Затым сажу 
сашкрабалi са сценак каўпака, змешвалi яе з тлушчам – i фарба гатова. Паперу 
даставалi рознымi шляхамi. Захоплiвалi штабныя машыны, куплялi ў немцаў. 
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Друкар падпольнай чырвонаслабадской газеты Алесь Канаплянiк завёў знаём-
ства з нямецкiм кладаўшчыком у Слуцку, якi вельмi ўпадабаў самагонку. <…> 
У рэдакцыi скончылася папера… Пайшлi ў ход вучнёўскiя сшыткi, кавалкi 
шпалераў. Каб вытрымаць фармат, клеiлi невялiчкiя лiсты ў большыя аркушы» 
[476, с. 199–200].

У канцы студзеня 1944 г. усе навакольныя вёскi былi захоплены 
гітлераўцамі, на балоце сабралася некалькi тысяч партызан i сялян, пера-
важна жанчын, старых, дзяцей. Журналісты змянiлі верстакi i алоўкi на 
аўтаматы. З-за эпідэміі тыфу, адсутнасці медыкаментаў і належных бытавых 
умоў паміралі многія партызаны. Не стала і рэдактара «Звязды» М. Бараш-
кава, але газета працягвала жыць. Вясной 1944 г. немцы праводзілі чарговую 
карную экспедыцыю, кiнулi супраць партызан каля пяцi дывiзiй з танкамi, 
самалётамi. У час гэтай блакады журналісты «вымушаны былi закапаць сваю 
рацыю i архiў. У трывозе не запрыкмецiлi добра таго месца, бо лiтаральна 
праз тры днi пошукi поспеху не прынеслi. Так дзесьцi i сёння тоiць палеская 
зямля адданы ёй на схованку скарб» [476, с. 201]. Хочацца верыць, што калі-
небудзь у будучыні гэты каштоўны ваенна-журналісцкі скарб, архіў «Звязды»-
партызанкі і рацыя, вернецца да нашчадкаў.

У партызанскай зоне выйшла 105 нумароў «Звязды», апошні – 1 ліпеня 
1944 г. Газета аднавiла выхад у Мiнску ўжо 10 лiпеня 1944 г. І праз 
дзесяцігоддзі публікацыі ваеннай «Звязды» не губляюць цікавасці. Гэта да-
кладны дакумент часу, адлюстраванне эпохі.

Упершыню ў гісторыі беларускай журналістыкі нумар «Звязды» 
за 3 ліпеня 1945 г. быў каляровым. Ён захаваўся ў многіх сем’ях як 
найкаштоўнейшая рэліквія. Знакаміты аўтар буквароў Анатоль Клышка ў 
публікацыі «Нумар “Звязды” за 3 ліпеня 1945 года я прымацаваў на сцяне, 
дзе ў сялянскай хаце звычайна вешалі сямейныя фатаграфіі» прызнаецца: 
«Памятаю і цяпер гэты святочны, маляўнічы нумар... Дзіцячае вока так праг-
ла колераў. А тады ўсюды пасляваенны чорна-белы друк, нават у буквары. 
Я з трымценнем у сэрцы трымаў гэты нумар “Звязды” ў руках, разглядваў, 
чытаў. А пасля прымацаваў на сцяне, дзе ў сялянскай хаце тады звычайна 
вешалі нешматлікія сямейныя фатаграфіі. І кожны, хто заходзіў у нашу хату, 
тут жа ўпіваўся вачыма ў гэтае газетнае свята» (Звязда. 2007. 9 жнiўня). Як 
стала магчымым ва ўмовах 1945 г. выпусціць каляровую газету? Былы парты-
зан журналіст І. Казлоў, які пачаў працаваць у «Звяздзе» ў 1944 г., расказаў: 
«У Гродне была літаграфія. Самалётам завезлі паперу, аддрукавалі малюнак, 
а потым ужо ў Мінску друкавалі тэкст… Але хтосьці з наборшчыкаў убачыў, 
што на малюнку рукі Сталіна надта чырвоныя – нібыта ў крыві: у некаторыя 
водціскі шмат чырвонай фарбы трапіла. Дык мы, журналісты, пераглядалі ў 
друкарні кожны нумар “Звязды” – бракавалі, адкідалі экземпляры газеты, дзе 
ў Сталіна чырвоныя рукі» [287, с. 37].



127

Унікальным дакументам гісторыі, неад’емнай часткай падпольнага і пар-
тызанскага друку ў тыле ворага з’яўляюцца рукапісныя газеты і часопісы, 
выпуск якіх быў наладжаны ў партызанскіх атрадах і брыгадах. У манаграфіі 
«Рукапісныя выданні партызан Беларусі» Г. Кнацько канстатуе: «Рукапісныя 
часопісы партызан Беларусі па паходжанні і змесце – з’ява ўнікальная. 
Узнікшыя ва ўмовах барацьбы ў тыле ворага, яны асвятлялі шырокае кола 
пытанняў жыцця і дзейнасці фарміраванняў народных мсціўцаў, жыццё пар-
тызан ва ўсёй яго складанасці і шматграннасці» [185, с. 73]. Іх выпуск быў 
наладжаны для вырашэння ўнутрыатрадных пытанняў, «асвятленне якіх у 
падпольным друку было не заўсёды магчымым па прычыне канспірацыі… 
З імі таксама звязвалася магчымасць данесці да нашчадкаў гісторыю партызан-
скай барацьбы» [185, с. 73]. У фондах Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі 
Вялікай Айчыннай вайны захоўваецца 210 экзэмпляраў часопісаў [185, с. 69].

Новая старонка гісторыі беларускай журналістыкі выявілася ў На-
цыянальным архіве Рэспублікі Беларусь у 2007 г. Гісторык В. Скалабан 
удакладніў: апошні ў 1941 г. нумар «Советской Белоруссии» выйшаў 4 верасня 
ў эвакуацыі. 21 верасня 1941 г. на базе дзвюх газет, «Звязды» і «Советской Бе-
лоруссии», з’явілася новае выданне – беларускамоўная «Совецкая Беларусь». 
Усяго выйшла 126 нумароў гэтай газеты, апошні – 8 ліпеня 1944 г. у Гомелі 
(Мінск ужо быў вызвалены, але ў разбуранай сталіцы не было дзе друкавац-
ца). 9 ліпеня 1944 г. газета выйшла ўжо на рускай мове і са знаёмым з даваен-
ных часоў лагатыпам – «Советская Белоруссия». Змена мовы і карэкціроўка 
назвы не тлумачыліся. В. Скалабан паведаміў: «Ясность в этой истории на-
ступила только сейчас, когда в Национальном архиве обнаружились новые 
документы. 18 апреля 1944 г… на заседании Бюро ЦК КП(б)Б среди других 
встал вопрос “Об издании республиканской газеты на русском языке”. До 
войны такой газетой была “Советская Белоруссия”. На Бюро присутствовал 
и довоенный редактор “СБ”, а с 1941 года возглавлявший “Совецкую Бела-
русь” И. Фещенко. Члены Бюро в своем постановлении (протокол заседания 
№ 211) определили день второго рождения “Советской Белоруссии” – 1 июня. 
Отделам кадров и пропаганды ЦК КП(б)Б было поручено представить на  
утверждение состав будущей редакции. Тогда же решили возобновить и выход 
“Звязды”, также с 1 июня. То есть довоенные газеты должны были вернуться 
к жизни. Но что тогда ждало “Совецкую Беларусь”, рожденную в 1941 году?» 
(Советская Белоруссия. 2007. 31 ліпеня). Планы красавіка скарэкціравала 
рэчаіснасць, «Совецкая Беларусь» выходзіла на месяц больш вызначанага ёй 
пратаколам «жыццёвага тэрміну». Менавіта гэта газета першай паведаміла 
аб вызваленні Мінска ў нумары за 4 ліпеня. В. Скалабан удакладніў: «Когда 
9 июля 1944 года увидела свет первая после трехлетнего перерыва “Советская 
Белоруссия”, она сохранила и формат “Совецкай Беларусi”, и даже ее нуме-
рацию. Хотя это была нумерация довоенной “Звязды”… Только в 1947 году 
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“СБ” уточнила свою биографию: 23 апреля газета вышла под № 82 (8395), 
а выпуск от 25-го числа числился уже как № 83 (5023). Но осталась главная 
интрига: чья же все-таки “Совецкая Беларусь”? В подшивке, сохранившейся 
с 1944 года в редакции, “Совецкая” и “Советская” хранятся под одной об-
ложкой. У этих газет был один редактор – Иван Фещенко. Ну а нумерация, 
варианты или даже изменения названия, как видим, – воля случая или вы-
нужденных обстоятельств. “Рабочий”, “Совецкая Беларусь”, “Советская Бело-
руссия” – все это биография нашей газеты».

Удакладніла нумарацыю і газета «Звязда», гэта адбылося 7 чэрвеня 
1997 г.: «Рэдакцыя аднаўляе гістарычную справядлівасць і пераемнасць і з 
сённяшняга дня дадае да агульнай колькасці нумароў з дня заснавання “Звяз-
ды” чатыры нумары, што выйшлі ў падполлі». Выданне газеты ў партызан-
скай зоне працягнула агульную нумарацыю пасля спынення выпуску газеты: 
13 жніўня 1941 г. – № 7071, 27 студзеня 1943 г. – № 7072.

Дакладным дакументам часу і пры гэтым неабвержным фактам і важкім 
аргументам у дыялогу-палеміцы з сённяшнімі «перапісчыкамі» гісторыі вай-
ны з’яўляюцца публікацыі легальнага акупацыйнага друку Беларусі 1941–
1944 гг., які быў цалкам падкантрольны нямецкім уладам.

У папярэднім раздзеле даследавання мы аналізавалі сучасныя «версіі», 
інтэрпрэтацыі і фальсіфікацыі Вялiкай Айчыннай вайны. Іх можна было б на-
зваць «сенсацыйна-смелымi» крокамi ў напрамку праўдашукальнiцтва і нават 
праявай свабоды творчасці, калi б не адна акалiчнасць: пераважная большасць 
цяперашніх «навацый» з’яўляецца не арыгiнальным доследам гiсторыi, а 
пераказам публiкацый прафашысцкага акупацыйнага друку.

Разумеючы важнасць друкаванага слова, нацысты развівалі выдавецкую 
дзейнасць, на акупаванай тэрыторыі Беларусі арганізавалі выхад дзясяткаў 
газет і часопісаў. Планаванне палітычных і функцыянальных асноў рабо-
ты сродкаў масавай інфармацыі ажыццяўлялася ў гітлераўскай Германіі на 
самым высокім узроўні. У манаграфіі «Вайна і публіцыстыка» І. Сачанка 
прааналізаваў распрацаваны міністэрствам Гебельса і прапагандысцкімі 
службамі вермахта «Дакумент-С-26», які рэгламентаваў дзейнасць прэсы 
ва ўмовах вайны з СССР і ўваходзіў як складовая частка ў план «Барбаро-
са». Гэты дакумент вызначаў метады і ідэйныя прынцыпы, на якіх павінна 
будавацца друкаваная прапаганда. Яе найважнейшай задачай была ідэйная 
нейтралізацыя насельніцтва акупаваных рэгіёнаў, укараненне ў розумы лю-
дзей думкі аб тым, што нямецкі салдат прыйшоў на савецкую зямлю як сал-
дат – вызваліцель ад «бальшавіцкага іга» [374, с. 148].

У 1941–1944 гг. на тэрыторыі Беларусі выходзіла каля 100 легальных пе-
рыядычных выданняў [142, c. 291]. Нацысты выпускалі газеты на нямецкай, 
беларускай, рускай і польскай мовах. Сярод самых буйных беларускамоўных 
выданняў, якія легальна (пад кантролем нямецкіх акупантаў) выходзілі ў час 
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Вялікай Айчыннай вайны, гісторыкі вылучаюць наступныя: «Беларускую 
газэту», «Голас вёскі», «Баранавіцкую газэту».

«Беларуская газэта» выходзіла з 27 ліпеня 1941 г. (да 5 лютага 1942 г. на-
зывалася «Менская газэта») па 28 чэрвеня 1944 г. (272 нумары). Газета «Голас 
вёскі» выдавалася ў Мінску з 1 кастрычніка 1941 г. па 16 чэрвеня 1944 г. і 
была арыентавана на беларускіх сялян (130 нумароў). Абедзве газеты мелі 
фактычна аб’яднаную рэдакцыю, хоць і розных галоўных рэдактараў [143, 
с. 21]. «Баранавіцкая газэта» («Baranavickaja Hazeta») выдавалася з 22 ліпеня 
1941 г. па 24 чэрвеня 1944 г., спачатку лацінкай, з чэрвеня 1943 г. кірыліцай; 
са студзеня 1944 г. называлася «Пагоня» (313 нумароў). Гэта былі самыя 
значныя і найбольш прафесійныя выданні, большасць публікацый у іх былі 
ананімнымі або падпісаны крыптанімамі.

Адзначаючы першую гадавіну, «Беларуская газэта» 29 ліпеня 1942 г. 
падводзіла вынікі сваёй дзейнасці: «Трэ було стацца ня толькі інфарматарам-
перадавальнікам праўды, але змагаром і, галоўна, арганізатарам за трыўмф 
яе». Па ўсім відаць, аўтары добра засвоілі ленінскую формулу-трыяду: газе-
та павінна быць не толькі прапагандыстам і агітатарам, але і арганізатарам 
(гэта тэма аналізавалася намі ў першай главе даследавання). Сёння, з вышыні 
часу, наступная заява супрацоўнікаў рэдакцыі ўспрымаецца не інакш як са-
мавыкрыццё: «Выступаючы сьведама ў ролі арганізатара, наша газэта ў той 
самы час імкнулася быць ня толькі бяспрынцыповым арганізатарам для 
арганізацыі ці арганізатарства, а заўсёды – арганізатарам-ідэолагам» [143, 
с. 44]. Пры гэтым галоўнай мэтай арганізацыйна-аб’яднальнай дзейнасці аб-
вяшчалася кансалідацыя беларусаў, ідэалагічным падмуркам якой павінен быў 
стаць нацыянал-сацыялізм [143, с. 44–45]. Супрацоўнікі акупацыйнай прэсы 
праходзілі і адпаведнае «павышэнне кваліфікацыі». Так, у маі 1943 г. адбыўся 
візіт беларускіх журналістаў у Германію па запрашэнні А. Розенберга, у склад 
дэлегацыі ўваходзіла пяць чалавек, у тым ліку Н. Арсеннева-Кушаль [143, с. 53].

Гiсторык С. Жумар у манаграфіі «Акупацыйны перыядычны друк на 
тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны» зрабіў грунтоўны 
аналіз механізма функцыянавання акупацыйнай прэсы, дэтальна даследаваў 
гісторыю яе стварэння, развіцця і краху, асноўную тэматыку і праблематыку. 
Для акупацыйнай прэсы былi характэрны ўяўленнi аб перадваеннай знешняй 
палiтыцы СССР як аб лiхаманкавай падрыхтоўцы да вайны «з Эўропай». 
Газеты сцвярджалi, што англа-амерыканскiя яўрэйскiя капiталiсты разам з 
бальшавiкамi тайна рыхтавалi гэту вайну, падпарадкавалi свайму ўплыву 
Польшчу i Чэхаславакiю. Вакол Германii склалася кальцо варожага акружэння, 
i было толькi адно выйсце – нанясенне папераджальнага ўдару: «Агрэсіўныя 
задумы яўрэі і бальшавікі, па словах “Беларускай газэты”, выношвалі 24 гады, 
ператварыўшы краіну ў ваенны лагер, забудаваны ваеннымі заводамі... і ча-
каючы падыходзячы момант для пачатку вайны. Але немцы, даведаўшыся 
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пра каварныя планы ворага, нанеслі прэвентыўны ўдар» [143, с. 86]. Адзін 
з самых упадабаных матываў публікацый, закліканых раскрыць вытокі, сут-
насць і характар вайны, – пракламаванне вызваленчай місіі нямецкага народа 
адносна Еўропы і чалавецтва [143, с. 88].

Гітлераўцы шырока выкарыстоўвалі прэсу для антыпартызанскай пра-
паганды, пры гэтым нямецкія карныя акцыі супраць насельніцтва амаль не 
знаходзілі адлюстравання на старонках газет. А калі і ўтрымліваліся намёкі 
на спаленыя вёскі (як у «Газэце Случчыны» за 30 студзеня 1944 г.: «Бандыты 
абставілі справу так, што некаторыя нашы вёскі былі спаленыя» [143, с. 112]), 
дык менавіта партызаны абвінавачваліся ў рэпрэсіўных дзеяннях акупантаў 
супраць мясцовага насельніцтва [143, с. 112]. Акупацыйныя газеты заклiкалi 
супрацоўнiчаць з гiтлераўцамi, змагацца з «бандытамi» – партызанамi 
i падпольшчыкамi. Даследчык А. Слука трапна заўважыў: «Фашысцкія 
журналісты выконвалі прыдуманае імі асноўнае маніпуляцыйнае правіла: 
зло для ворага – для сябе спачуванне! Ворагам, як мы ведаем, яны лічылі 
савецкі народ, у тым ліку і беларускі» [386, с. 226].

Адна з папулярных тэм акупацыйнай прэсы – правамернасць вынiшчэння 
яўрэйскага народа. Так, «Менская газэта» пiсала, што «iнтарэсы жыдоў i 
нежыдоў несумяшчальныя, жыдоўская этыка i мараль не павiнны атручваць 
iншыя нацыi... жыдам наогул няма месца сярод нас!» [143, с. 167]. Наса-
джалася думка аб тым, што яўрэяў трэба знішчаць або выганяць, бо іх нель-
га выправіць, перавыхаваць, паколькі іх заганнасць закладзена на генетыч-
ным узроўні і з’яўляецца вынікам антыарыйскай ідэалогіі, замешанай на 
адпаведных расавых і этнічных прынцыпах. Развагі аб амаральнасці яўрэяў 
былі своеасаблівым этычным падмуркам пад антысемітызмам. Напрыклад, 
лідар Саюза беларускай моладзі М. Ганько, які падпісваў свае артыкулы 
псеўданімам В. Аганёк, заяўляў: «Жыд быў, ёсць і будзе жыдам, ніколі ён ня 
зьменіцца й ня пераробіцца на лепшага чалавека, ніколі ня будзе прыяцелем 
беларуса» [143, с. 167–168].

На старонках акупацыйнай прэсы друкавалiся «навуковыя» матэ-
рыялы, якiя павiнны былi сведчыць, нібыта Беларусь на працягу ўсёй 
гiсторыi iмкнулася пад патранаж Германii. Важнай крыніцай інфармацыі 
для беларускамоўных выданняў была газета «Мінскер цайтунг» («Minsker 
Zeitung»), што выходзіла з 15 красавіка 1942 г. па 28 чэрвеня 1944 г. на ня-
мецкай мове, спачатку адзін – тры разы на тыдзень, з 1943 г. – штодзённа.

У захопленай Беларусі акупацыйныя выданні былі адной з нямногіх ле-
гальных крыніц інфармацыі аб сітуацыі на франтах. Даследчык С. Жумар 
прыводзіць досыць красамоўную дэталь: начальнік аддзела прэсы Генераль-
нага камісарыята на пасяджэнні абласных рэферэнтаў прапаганды ў чэрвені 
1944 г. канстатаваў, што ступень уздзеяння на насельніцтва друкаваных 
выданняў не паддаецца аб’ектыўнай ацэнцы: «Ён прызнаў, што, нягледзячы 
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на цікавасць насельніцтва да шэрагу матэрыялаў палітычнага характару, а 
таксама да зводак з франтоў, інфармацыі аб культурным і правінцыйным 
жыцці, вялікі попыт на прэсу ў многім тлумачыўся патрэбай насельніцтва 
ў курыцельнай паперы (вылучана намі. – Т. П.). Менавіта таму мясцовыя 
жыхары падзялялі газеты па якасці паперы на “тоўстыя” і “тонкія”, а самым 
вялікім поспехам карысталася “Minsker Zeitung”, якая выходзіла на тонкай 
высакаякаснай паперы» [143, с. 64].

Значнае месца ў акупацыйных выданнях займала беларуская нацыя-
нальная тэматыка, прычым змяшчалася нямала i палiтычна нейтральных 
матэрыялаў (традыцыi, звычаi, культура беларусаў). Аднак супрацоўнiкi 
прафашысцкiх газет, як слушна падкрэсліваюць многія даследчыкі, прынеслi 
нацыянальнаму адраджэнню больш шкоды, чым карысцi: яны цесна ўвязвалi 
беларускую iдэю з нацысцкай – нездарма бела-чырвона-белы сцяг i герб «Па-
гоня» (якiя па асабiстым дазволе В. Кубэ ад 27 лiпеня 1942 г. пачалi актыўна 
выкарыстоўвацца ў тым лiку ў акупацыйным друку з мэтай падкрэслiць яго 
нацыянальны характар) на дзесяцiгоддзi сталi забытымi, а на рэферэндуме 
1995 г. былi адхiлены народам у якасцi дзяржаўнай сiмволiкi Рэспублiкi Бе-
ларусь.

Такiм чынам, беларуская акупацыйная прэса таксама з’яўляецца важным 
гістарычным дакументам, які дадаткова раскрывае сутнасць нацызму і свед-
чыць, што цяперашнія «новыя» погляды на гiсторыю Вялiкай Айчыннай вай-
ны – пры пiльным iх вывучэннi – аказваюцца ў пераважнай большасцi зусiм 
не новымi i тым больш не арыгiнальнымi. Неабходна ўважлiва ўглядацца ў 
падзеi, якiя сталi ўжо гiсторыяй, паколькi яны маюць самае жывое, сучаснае 
гучанне.

З пачатку 1990-х гг. газета «Звязда» з’яўляецца лідарам у асвятленні ваен-
на-патрыятычнай тэматыкі: незалежна ад «вятроў перамен», выданне адстой-
вала гістарычную праўду. І ў XXI ст. газета працягвае традыцыі «Звязды»-
партызанкі: шырока адлюстроўвае падзеі і праблематыку Вялікай Айчыннай 
вайны, выхоўвае ў новых пакаленнях патрыятызм, гонар за гераічнае мінулае 
Радзімы. І гэта асабліва важна ў сітуацыі, калі ўсё часцей праяўляюцца 
тэндэнцыі перапісаць гістарычную праўду вайны, перагледзець яе вынікі. 
Аднак, як ні парадаксальна, «Звязду» абвінавацілі ў… фальсіфікацыі гісторыі. 
Газеце ўдалося вярнуць на Радзіму імя Трыфана Андрэевіча Лук’яновіча, з 
подзвігам якога звязваюць сюжэт сусветна вядомага мемарыяла ў берлінскім 
Трэптаў-парку: савецкі салдат ратуе нямецкую дзяўчынку. На вуліцы Эльзен-
штрасэ ў Берліне стаіць стэла з надпісам: «Трыфан Лук’яновіч, старшы сяр-
жант Чырвонай Арміі, 29 красавіка 1945 г. на гэтым месцы цаной уласнага 
жыцця выратаваў нямецкае дзіця ад кулі СС...». Апошнюю перадсмяротную 
просьбу салдата занатаваў ваенкар Б. Палявой: «Паведаміце хлопцам мінскага 
радыёзавода, там павінны памятаць Трышку Лук’яновіча». Але ў Беларусі 
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афіцыйна Лук’яновіча не хацелі прызнаваць, бо не захавалася архіўных 
дакументаў. Тым не менш на будынку па праспекце Незалежнасці, 58 у Мінску 
(корпус былога радыёзавода) ужо некалькі дзесяцігоддзяў можна бачыць 
мемарыяльны барэльеф З. Азгура з выявай салдата з дзяўчынкай на руках. 
У тэксце пад барэльефам паведамляецца: «На гэтым заводзе працаваў Трыфан 
Андрэевіч Лук’яновіч…».

У апублікаваным 4 лістапада 1994 г. артыкуле «Я вярнуўся на зямлю з 
таго свету» газета, прааналізаваўшы сітуацыю, прыйшла да высновы, што 
цалкам апраўданая для мірнага часу аргументацыя «няма дакументаў – няма 
і чалавека» не можа быць прынятай за абсалют, калі размова ідзе пра вайну. 
Надта многа наварочала-наблытала вайна, шмат знішчыла і спаліла, безліч 
пытанняў пакінула нават для нашчадкаў, таму ваенныя падзеі нельга вымя-
раць крытэрыямі падручніка логікі. Недаравальна дэманстраваць перад усім 
светам пакланенне перад паперкай як ісцінай у апошняй інстанцыі і адракацца 
ад свайго героя. «Звязда» ўнесла прапанову назваць адну з вуліц Мінска ў 
гонар Т. Лук’яновіча, адзначыўшы, што гэта была б даніна павагі і памяці не 
толькі высакароднаму ўчынку нашага земляка, але і ўсім, хто не вярнуўся з 
вайны, хто прапаў без вестак і чыім родным ваенныя архівы дагэтуль выдаюць 
даведкі «У спісах не значыцца». Ініцыятыву газеты падтрымала шырокая 
грамадскасць, было змешчана каля дзясятка публікацый па ўзнятай прабле-
ме. Пасля трохгадовай «эпапеі» рэдакцыя перамагла – легендарны беларус 
вярнуўся на радзіму: 15 кастрычніка 1997 г. у Мінску адбылося ўрачыстае 
перайменаванне 3-й Пасялковай вуліцы ў вуліцу Трыфана Лук’яновіча.

Здавалася б, справядлівасць і разважны сэнс узялі верх, можна паставіць 
кропку. Але ў пачатку XXI ст. зноў пачало ўзнімацца пытанне наконт на-
шага земляка, толькі на гэты раз зроблены зусім іншыя акцэнты: подзвіг 
Т. Лук’яновіча ўзгадваўся ў сувязі з фальсіфікацыямі Вялікай Айчыннай вай-
ны. Нечаканы паварот! «Белорусская деловая газета» 23 мая 2002 г. змясціла 
справаздачу аб сустрэчы гісторыкаў з журналістамі, дзе размова ішла на 
тэму «Перамога савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне: гістарычная 
праўда і спробы фальсіфікацыі». Асаблівая ўвага ў публікацыі звернута на 
меркаванне супрацоўніцы Белдзяржмузея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны: 
«Несмотря на то, что развенчан миф о якобы имевшем место подвиге мин-
чанина Трифона Лукьяновича, который придумал писатель Борис Полевой, 
комиссия по увековечению памяти Мингорисполкома не прислушалась к 
мнению сотрудников музея и присвоила его имя одной из улиц белорусской 
столицы». Безапеляцыйнасць музейнага работніка не можа не бянтэжыць, як 
і каментарый газеты: «Но не было этого, не было!».

У артыкуле «Фальсіфікацыя?» 20 жніўня 2002 г. «Звязда» падрабяз-
на прааналізавала сітуацыю, каб любы скептык змог панарамна ўбачыць 
падзеі. Пра Т. Лук’яновіча засведчылі завадчане, якія ведалі яго да вайны. 
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Свае пісьмовыя сведчанні-ўспаміны даслалі ў музей баявой і працоўнай 
славы прадпрыемства франтавікі – відавочцы подзвігу: гэта дзясяткі лістоў 
з розных гарадоў і вёсак былога Савецкага Саюза (арыгіналы лістоў пе-
рададзены ў Белдзяржмузей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны). У кнізе 
Б. Палявога «Да Берліна – 896 кіламетраў» апублікаваны нарыс «Перадавая 
на Эйзенштрасэ», дзе падрабязна апісваецца гісторыя Т. Лук’яновіча [333, 
с. 203–206]. Ваенкар ніколі не адыходзіў ад рэчаіснасці, для яго галоўным 
заўсёды быў факт. Нездарма паводле сваіх ваенных дзённікаў ён напісаў 
некалькі кніг дакументальнай прозы – і не было ніводнай «рэкламацыі». 
У кнізе «Журналісты на вайне» ёсць артыкул Б. Палявога пра методыку 
работы ваенкараў, ён узгадвае параду-наказ свайго рэдактара: «Падрабязна 
запісвайце ўсе адметныя падзеі, сведкамі якіх вы становіцеся… Запісвайце 
з прозвішчам, з адрасам, з датай (вылучана намі. – Т. П.). Не сёння – дык 
заўтра, не заўтра – дык паслязаўтра ўсё гэта будзе вялікай каштоўнасцю. Гэта 
ж сама гісторыя» [147, с. 43].

Як высветлілася пазней, Б. Палявой і сапраўды крыху памыліўся: не 
зусім дакладна назваў вуліцу. У рэдакцыю «Звязды» звярнуўся кінааператар і 
кінарэжысёр, народны артыст Беларусі франтавік І. Вейняровіч – чалавек, яко-
га па праву называюць кіналетапісцам народнага подзвігу. Падчас вайны ён 
здымаў франтавую і партызанскую хроніку, удзельнічаў у стварэнні фільмаў 
«Абарона Масквы», «Разгром фашысцкіх войск пад Масквой», «Народныя 
мсціўцы», «Вызваленне Савецкай Беларусі» і інш. У дакументальны фільм 
«Пяць гадоў і ўсё жыццё» І. Вейняровіч увёў кінанавелу пра Лук’яновіча, 
сустракаўся з Б. Палявым. Пісьменнік расказаў, што памыліўся, напісаўшы 
ў рэпартажы, быццам бы падзеі адбываліся на вуліцы ЭЙзенштрасэ. Адзін 
пажылы немец, вывучыўшы берлінскія даведнікі вуліц за апошнія стагоддзі, 
не знайшоў такой вуліцы і сам высветліў, што Лук’яновіч ратаваў нямецкае 
дзіця на вуліцы ЭЛьзенштрасэ. Б. Палявой або няправільна прачытаў назву 
вуліцы, або з літары «l» на шыльдзе куляй ці асколкам снарада адбіла верх і 
«l» ператварылася ў «і». Як аказалася, нічога не пацвярджае і даведка, якую 
даў Цэнтральны архіў Міністэрства абароны былога СССР (цяпер Цэнтраль-
ны архіў Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі), што ў г. Падольску 
Маскоўскай вобласці, – менавіта там захоўваюцца матэрыялы, звязаныя з 
Вялікай Айчыннай вайной: «...у кнігах уліку радавога і сяржанцкага саста-
ву 1054-га стралковага палка 301-й стралковай дывізіі за 1945 г., што част-
кова захаваліся (вылучана намі. – Т. П.), і ў кнігах па ўліку загінуўшага і 
прапаўшага без вестак радавога і сяржанцкага саставу 301-й с. д. за 1945 год 
Лук’яновіч Трыфан Андрэевіч не значыцца». Архіў прызнае, што не ўся даку-
ментацыя захавалася. Дык хіба можна безапеляцыйна сцвярджаць, быццам бы 
ўсё, што не захавалася ў архіве, прыдумка? – задавала рытарычнае пытанне 
«Звязда».
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Паводле гістарычных крыніц, пры штурме Берліна савецкія салда-
ты выратавалі больш за 200 нямецкіх дзяцей. Адзін з найбольш вядомых 
герояў, якому пашчасціла застацца жывым, – ураджэнец пасёлка Цяжын 
Кемераўскай вобласці М. Масалаў. Пра яго подзвіг выратавання нямец-
кага дзіцяці ўзгадвае ў кнізе ўспамінаў «Ад Сталінграда да Берліна» мар-
шал В. Чуйкоў [460, с. 650–651]. Безумоўна, у Трэптаў-парку ўвекавечаны 
подзвіг не канкрэтнага чалавека, а абагульнены подзвіг Салдата, які пера-
мог нацызм. Масавы гераізм савецкіх воінаў быў беспрэцэдэнтны. Доўгі 
час лічылася, напрыклад, што А. Матросаў першым здзейсніў подзвіг, 
закрыўшы сабой амбразуру варожага дзота 27 лютага 1943 г. (дату тагачас-
ныя прапагандысты выправілі на 23 лютага, прымеркаваўшы яе да юбілею 
Чырвонай Арміі). Цяпер дакладна ўстаноўлена, што першым такі подзвіг 
здзейсніў палітрук танкавай роты А. Панкратаў 24 жніўня 1941 г. у баях пад 
Ноўгарадам. У А. Матросава было 45 папярэднікаў: у 1941 г. – 5 чалавек, 
у 1942 г. – 31, у 1943 г. (да Матросава) – 8 чалавек. Усяго за гады вайны 
здзейснена больш за 400 аналагічных подзвігаў [288, с. 153]. Але ж гэта не 
змяншае велічы ніводнага з іх.

Гісторыкі, якія строга прытрымліваюцца выключна дакументальных 
крыніц, пагаджаюцца: сітуацыю вакол подзвіга Т. Лук’яновіча ніяк нельга 
звязваць з фальсіфікацыямі Вялікай Айчыннай вайны, гэта можа быць міф, 
легенда. Аднак любая легенда грунтуецца на канкрэтнай падзеі: штосьці 
можа быць дададзена, тым не менш у аснове ўсё роўна рэальны факт. Калі пра 
беларуса ходзяць легенды, варта ганарыцца. Прайшлі дзесяцігоддзі пасля вай-
ны – а колькі безыменных брацкіх магіл, дзе спяць вечным сном невядомыя 
салдаты, раскідана і на беларускай зямлі, і ў іншых краінах «паў-Еўропы», 
якую яны «прошагали-проползли» за Перамогу. Якія звесткі захавалі пра іх 
ваенныя архівы, які адказ выдаецца іх родным на запыты? Мабыць, такі ж, 
як і на запыт пра Т. Лук’яновіча: «У спісах не значыцца». Чаму ж камусьці 
хочацца безапеляцыйна адхіліць подзвіг нашага земляка?

Нацыя, дзяржава, народ моцныя, калі ўмеюць шанаваць і помніць сваіх 
герояў – тых, каму абавязаны жыццём, самім фактам існавання [306, с. 57].

Знакавай для беларускай журналістыкі падзеяй стала Рэспубліканская 
навукова-практычная канферэнцыя «Газета “Звязда” ў грамадска-палітычным 
жыцці Беларусі», якая прайшла ў маі 2012 г. у Інстытуце гісторыі Нацыя-
нальнай акадэміі навук Беларусі. Упершыню ў гісторыі буйная акадэмічная 
канферэнцыя грунтавалася на матэрыялах аднаго перыядычнага выдання. 
У час канферэнцыі працавалі дзве секцыі: «Гісторыка-культурная спадчына 
на старонках газеты “Звязда”. Папулярызацыя гістарычных ведаў» і «Адлю-
страванне жыцця грамадства». Адбылося цікавае і плённае абмеркаванне 
не толькі гісторыі найстарэйшай рэспубліканскай газеты, але і актуальных 
пытанняў сучаснага стану і перспектыў развіцця беларускай журналістыкі.
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Распаўсюджана меркаванне: газета жыве адзiн дзень. Аднак гэта прыго-
жы афарызм, не болей. Падшыўкі газет акунаюць у глыбiню гiсторыi, даюць 
адчуванне паху мінулага: яго гукаў, галасоў, рытмаў, мелодыкі. Гэта дакладны 
дакумент эпохі, люстраны адбiтак жыцця, крыніца навучання патрыятызму і 
гонару за гісторыю сваёй краіны.

Захаванне памяці аб вайне як сэнсаўтваральнай падзеі для нацыянальнага 
лёсу – прафесійны, маральны і грамадзянскі абавязак журналістыкі перад 
тымі, хто змагаўся і абараніў Радзіму.

2.3. СаЦЫЯЛьНаЯ ПаМЯЦь  
І ВЫхаВаўЧЫЯ МагЧЫМаСЦІ ЖУРНаЛІСТЫКІ

Вялікая Айчынная вайна – кардынальны, драматычны паварот у жыцці 
беларускага народа, яна шмат у чым вызначыла далейшы лёс Беларусі. За-
хаваць і данесці да будучых пакаленняў памяць аб гэтай падзеі, факталагічна 
засведчыць праўду вайны, супрацьдзейнічаць фальсіфікацыям – найважней-
шыя задачы журналістыкі.

Без праўдзівай трансляцыi гiстарычнага вопыту народ губляе аксіяла-
гічныя арыенцiры, страчвае сацыяльную памяць, якая з’яўляецца фундамен-
там маральнасці грамадства. Ваенна-патрыятычная тэматыка, як сэнсавы-
значальная для Рэспублікі Беларусь, была і застаецца сярод прыярытэтных у 
вядучых сродках масавай інфармацыі краіны.

Даследчыкі канстатуюць: паколькі ўсё менш застаецца ўдзельнікаў 
і жы вых сведкаў гістарычных падзей, сімвалічны змест Другой сусвет-
най вайны змяняецца. «На змену гістарычным пакаленням той вай-
ны, захавальнікам жывых ведаў і ўспамінаў аб ёй, прыходзяць пакаленні 
гістарычных рэканструктараў і інтэрпрэтатараў. У гэтым кантэксце асаблівае 
значэнне набывае пытанне аб ідэйнай і канцэптуальнай пераемнасці новых 
гістарычных пабудоў. Марк Феро назваў сусветную гісторыю разбітым лю-
стэркам, міражом Еўропы, гісторыяй, якая перакройваецца ў залежнасці ад 
таго, што адбываецца з краінамі. Пры гэтым, на яго думку, кожная краіна 
выкарыстоўвае сваю гісторыю для апраўдання ўласнай палітыкі», – адзначае 
расійскі гісторык і палітолаг Т. Гузянкова [107, с. 7–8]. Паводле яе меркавання, 
нацыянальныя эліты шэрагу новых, цяпер незалежных краін, каб павысіць 
свой статус, стаць больш рэспектабельнымі членамі «еўрапейскага клуба», 
імкнуцца да гістарычнай рэабілітацыі і гістарычнага рэваншу і адным са 
спосабаў канструявання пазітыўнага іміджу дзяржавы становіцца перагляд 
яе ўкладу ў сусветную гісторыю. «Пры гэтым Другая сусветная вайна апы-
нулася ў ліку тых гістарычных сюжэтаў, якія падвергліся перагляду перш за 
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ўсё. І гэта наўрад ці выпадкова, паколькі Другая сусветная як гістарычны 
і сацыяльна-псіхалагічны феномен уздзейнічае на прынцыпова важныя 
формы калектыўнай памяці пакаленняў», – падкрэслівае даследчыца [107, 
с. 8]. Перапісванне гісторыі многімі краінамі – удзельніцамі вайны «носіць 
сутнасны характар і нярэдка накіравана на радыкальную змену ўстойлівых 
уяўленняў аб тым, хто ў той вайне быў пераможцам, а хто пераможаным; хто 
прайграў, а хто выйграў; хто быў агрэсарам і захопнікам, а хто – абаронцам 
і ахвярай» [107, с. 8]. Нельга не пагадзіцца з аўтарам: роля і месца краін у 
Другой сусветнай вайне да гэтага часу аказваюць істотны ўплыў на масавую 
свядомасць, паколькі ваеннае мінулае закранае нацыянальны гонар, застаецца 
важным элементам гістарычнай рэпутацыі і сучаснага іміджу дзяржавы.

У кнізе «Партытура Другой сусветнай. Хто і калі пачаў вайну?» 
Н. Нарачніцкая піша: «Сёння, замест таго каб добрасумленна адкрываць 
недаследаваныя старонкі гісторыі і архівы, Захад сканцэнтраваў намаганні 
толькі на адной задачы – пазбавіцца ад комплексу непаўнавартаснасці і віны 
за грэхападзенне фашызмам. Інтэрпрэтацыя падзей непасрэдна ва Усход-
няй Еўропе паміж дзвюма сусветнымі войнамі становіцца асабліва важным 
інструментам перапісвання гісторыі XX ст. Еўропа, якая выжыла і захавала 
сваю дэмакратыю і сябе як суб’ект гісторыі і культуры толькі дзяку ючы неве-
рагодным ахвярам і супраціву фашызму нашай краінай, дзякуючы саюзніцтву 
антыгітлераўскай кааліцыі, здраджвае свайму ўласнаму мінуламу» [265, 
с. 5–6].

У сітуацыі, калі прадпрымаюцца беспрэцэдэнтныя спробы фальсіфікацыі 
не толькі вайны, але і яе вынікаў, вельмі важна асэнсаваць, па меркаванні 
Л. Мальцава, наступнае: асаблівая «небяспека ў тым, што войны зараз адбы-
ваюцца не толькі ў прасторы і часе, але і ў свядомасці людзей і за іх душы. 
Невыпадкова з канца 90-х гг. мінулага стагоддзя на Захадзе ў абарот уведзена 
паняцце “стратэгічнае інфармацыйнае супрацьборства другога пакалення”, якое 
прадугледжвае, перш за ўсё, стварэнне атмасферы бездухоўнасці і амаральнасці, 
негатыўных адносін да культурнай і гістарычнай спадчыны тых, супраць каго 
яно вядзецца» [248, с. 4]. У гэтых умовах важнае значэнне набывае патрыятыч-
нае выхаванне насельніцтва, і перш за ўсё падрастаючага пакалення.

Патрыятызм – адна з фундаментальных, асноватворных каштоўнасцей 
грамадства, найважнейшы элемент ідэалогіі беларускай дзяржавы і разам 
з тым сутнаснае засваенне ўрокаў гісторыі. Патрыятызм правамерна раз-
глядаць як аксіялагічную частку соцыуму, паколькі ён забяспечвае захаванне 
жыццядзейнасці, цывілізацыйнай матрыцы грамадства, з’яўляецца ўмовай 
устойлівага развіцця краіны. Асэнсаванне феномена патрыятызму як найваж-
нейшага рэсурсу кансалідацыі грамадства актуальнае ў любы час, асабліва 
ў пачатку XXI ст., калі геапалітычная абстаноўка дакладна дэманструе, што 
ўрокі гісторыі пачынаюць забывацца.
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Ваенна-патрыятычная тэматыка атрымала грунтоўную прапіску ў на-
цыянальных масмедыя невыпадкова: у Беларусі шмат робіцца для захавання 
ў грамадскай свядомасці памяці аб гераічнай і трагічнай гісторыі Вялікай 
Айчыннай вайны.

«Уроки памяти» – пад такой назвай 25 лістапада 2004 г. газета «Советская 
Белоруссия» апублікавала матэрыялы вялікага круглага стала, нагодай для 
якога стаў выхад першага падручніка для школьнікаў і студэнтаў «Вялікая 
Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)» [65]. 
У рэдакцыі сабраліся ветэраны вайны, вучоныя, педагогі, архівісты, каб абмер-
каваць актуальную тэму: які ўрок памяці неабходна выкласці падраста ючаму 
пакаленню, як у школах і ВНУ выкладаецца гісторыя Вялікай Айчыннай вай-
ны, наколькі моладзь мае патрэбу ў гэтай інфармацыі, які ўплыў гэта аказвае на 
патрыятычнае і маральнае выхаванне моладзі. Кіраўнік аўтарскага калектыву 
падручніка прафесар А. Каваленя адзначыў, што вайна ва ўсіх розная: «Ёсць 
вайна маці, якая праводзіла на фронт пяць сыноў, а ёсць – вайна маці, у якой 
сыны служылі ў паліцыі. Ёсць вайна Івана-салдата, які стаяў на перадавой, а 
ёсць – камандуючага фронту, ёсць – камандзіра штрафнога батальёна, а ёсць – 
калабаранта. Маё асэнсаванне вайны – ацэнка чалавека, які бачыць ваенныя 
падзеі ўжо здалёк. Калі ёсць магчымасць падумаць, асэнсаваць… Не заглы-
бляючыся ў падрабязнасці, мы павінны непрадузята адлюстраваць усё – аду-
каваныя людзі павінны ведаць усю сваю гісторыю». Адзін з аўтараў вучэбнага 
дапаможніка прафесар Б. Далгатовіч патлумачыў: «Мы вырашылі не даваць 
адназначных ацэнак. Іх павінен зрабіць сам чытач. І прыём выкарысталі, мне 
здаецца, аптымальны: менш слоў, больш дакументаў, ілюстрацый, карт». У час 
круглага стала разгарэлася цікавая палеміка. «Няма адной праўды. Тым больш 
калі размова ідзе аб такой эпахальнай падзеі, як вайна. Галоўная наша задача – 
узбудзіць цікавасць. Тады з’явіцца азарт да больш прыкладнога і мясцовага 
матэрыялу», – перакананы прафесар А. Літвін. На яго думку, «патрабаваць 
нейкай уніфікаванай гісторыі немагчыма». На гэта ветэран вайны генерал-маёр 
А. Быкаў запярэчыў: «Праўда гісторыі адна. Іншая справа, як яе падаваць». 
У рэдакцыйным каментарыі адзначаецца, што праўда гісторыі яшчэ і ў тым, 
што ў летапісе вайны немагчыма паставіць кропку: «Немагчыма, пакуль ля-
жаць пад абеліскамі безыменныя героі, а пад грыфам “Сакрэтна” – невядомыя 
дакументы. Значыць, новыя старонкі ва ўсенародны летапіс напішуць тыя, 
каму сёння і адрасаваны новы падручнік».

У школах і вышэйшых навучальных установах Беларусі з 2005 г. вы-
кладаецца спецкурс «Вялікая Айчынная вайна савецкага народа ў кантэк-
сце Другой сусветнай вайны», які адыгрывае значную ролю ў фарміраванні 
гістарычных ведаў навучэнскай моладзі краіны. Адпаведная праграма, 
вучэбныя дапаможнікі і іншыя матэрыялы для спецкурса распрацава-
ны спецыяльна створаным творчым калектывам высокакваліфікаваных 
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навукоўцаў-выкладчыкаў, у склад якога ўвайшлі У. Лемяшонак, Б. Далгатовіч, 
М. Жылінскі, К. Козак, М. Краснова, С. Новікаў; агульнае кіраўніцтва 
ажыццяўляў А. Каваленя. Выкарыстоўваючы найноўшыя дасягненні ай-
чыннай і замежнай гістарыяграфіі, арыгінальныя дакументальныя матэры-
ялы, беларускія спецыялісты стварылі навукова-метадычны дапаможнік, які 
сапраўды не мае аналагаў у школьнай сістэме адукацыі не толькі ў Рэспубліцы 
Беларусь, але і ў краінах СНД. Акрамя грунтоўнага фактычнага матэрыялу 
беларускі падручнік утрымлівае добра падабраны ілюстрацыйны рад: каля 
450 ілюстрацый, у тым ліку 28 карт, нямала ўпершыню апублікаваных старых 
фотаздымкаў, якія перадаюць дух эпохі. Аўтарам удалося стварыць падручнік, 
які служыць не раз’яднанню, а кансалідацыі грамадства.

Распрацоўкі беларускіх вучоных-гісторыкаў шырока асвятляліся ў мас-
медыя і атрымалі высокую ацэнку калег з іншых краін. Расійскім інстытутам 
стратэгічных даследаванняў выдадзена грунтоўная праца (калектыўная 
манаграфія) «“Раскажу вам аб вайне…” Другая сусветная і Вялікая Айчын-
ная войны ў падручніках і свядомасці школьнікаў славянскіх краін» (М., 
2012). Аб’ектам даследавання з’яўляецца сучасная гістарычная адукацыя 
і гістарычная свядомасць навучэнскай моладзі славянскіх краін. Аўтары 
аналізуюць падручнікі Расіі, Беларусі, Украіны, Польшчы, Балгарыі, Чэхіі, 
Славакіі, Сербіі, Харватыі; прасочваюць агульнае і асаблівае ў выкладанні 
падзей 1939–1945 гг., выяўляюць абумоўленасць падыходаў і інтэрпрэтацый 
гісторыі ў школьных падручніках асобных краін кан’юнктурай міжнародных 
адносін. Даследуючы беларускія падручнікі, А. Пятроўская падкрэсліла, што 
ў вучэбным дапаможніку «Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кан-
тэксце Другой сусветнай вайны)» матэрыял «выкладаецца ад агульнага да 
прыватнага, ад схемы сусветных і еўрапейскіх падзей да падзей у СССР, а 
затым да таго, што адбывалася на тэрыторыі БССР і асобных яе рэгіёнаў. 
Гэта кніга напісана вядучымі беларускімі спецыялістамі… і ацэньваецца 
расійскімі гісторыкамі як адна з удалых спроб давесці да маладога пакалення, 
якое ўваходзіць у жыццё, праўду аб Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай 
войнах» [319, с. 53].

Спецкурс «Вялікая Айчынная вайна савецкага народа ў кантэксце Другой 
сусветнай вайны» выкладаецца толькі ў Беларусі. Аналізуючы яго актуаль-
насць для сістэмы вышэйшай адукацыі краіны, дацэнт БДУ Г. Болсун адзна-
чае: «Непадрыхтаванасць аўдыторыі, няведанне маладымі людзьмі ключавых 
падзей вайны робяць іх лёгкай здабычай тых, хто спрабуе прапанаваць “новы 
погляд” на яе гісторыю. Сёння палеміка вакол асобных сюжэтаў Вялікай 
Айчыннай вядзецца пераважна не прафесійнымі гісторыкамі, а палітыкамі 
і журналістамі. Са старонак газет і з экранаў тэлевізараў у масавую свя-
домасць часта ўкараняюцца загадзя ілжывыя стэрэатыпы. Значная частка 
маладых людзей успрымае вайну не праз дакументальныя крыніцы, а праз 
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сучасныя мастацкія фільмы, стваральнікі якіх часта робяць стаўку толькі 
на камерцыйны поспех, ігнаруючы, а часам і скажаючы рэчаіснасць. Ёсць 
студэнты, якія мяркуюць, што вайну выйгралі выключна сіламі штрафбатаў. 
Укараненне ў масавую свядомасць моладзі такіх стэрэатыпаў падмяняе і 
ключавы сэнс вайны. Вайна ўжо паўстае не як справядлівая Айчынная вайна 
ўсяго савецкага народа супраць фашызму, а як сутычка дзвюх таталітарных 
імперый за ўплыў у свеце… Самае страшнае, што ў такой сістэме каардынат 
Перамога перастае быць прадметам нацыянальнага гонару, бо трактуецца 
толькі як перамога адных акупантаў над іншымі» [43, с. 143]. Нярэдка можна 
назіраць, як нашчадкі тых, хто ваяваў на баку Гітлера, і нашчадкі ўдзельнікаў 
калабарацыянісцкага руху спрабуюць прадставіць сваіх бацькоў і дзядоў 
сапраўднымі героямі, а бясспрэчных пераможцаў – агрэсарамі, акупантамі, 
прыгнятальнікамі.

Другая сусветная вайна як эпахальная гістарычная падзея застаецца ад-
ным з важных палітычных рэсурсаў, які «да гэтага часу выкарыстоўваюць 
нацыянальныя лідары і кіруючыя колы ў якасці аргумента ці контраргумента ў 
сучасных міжнародных дыскусіях. І ў гэтым сэнсе навучэнская моладзь аказ-
ваецца закладніцай розных інтэрпрэтацый, значная частка якіх адлюстроўвае 
ідэалагічны мэйнстрым, амбіцыі і прэтэнзіі новых кіруючых класаў у новых 
геапалітычных умовах» [351, с. 428–429].

У апошнія гады ўкараняецца (навязваецца) ідэалогія цынізму, якая не про-
ста адмаўляе гераічнае, а выстаўляе яго на асмяянне. «Надлом ва ўспрыманні 
гістарычна ўсталяваных сацыяльных каштоўнасцей у той жа час азначае і 
супраціў гэтаму надлому, па-свойму сведчыць аб паўторнай актуалізацыі 
ранейшых каштоўнасцей у грамадскай свядомасці. Фаза надлому выступае 
ў якасці індыкатара каштоўнаснага супрацьстаяння. <…> У супрацьстаянні, 
якое звычайна задзейнічае асноўныя СМІ, публічна крышталізуюцца 
палітычныя пазіцыі бакоў», – адзначае В. Сідараў [383, с. 212]. Ён акцэнтуе 
ўвагу, што «перастаноўка знакаў мінулага праз расправу з ім выступае як ме-
тад арганізацыі новай палітычнай прасторы. Новай, гэта значыць не звязанай 
са старой. Ні генетычна, ні ідэйна» [383, с. 214].

З мэтай паставiць заслону хлуснi, якая захутваецца ў адзенне 
праўдападобнасці, рэдакцыя газеты «Звязда» пры падтрымцы Дзяржаўнага 
мемарыяльнага комплексу (ДМК) «Хатынь» выступіла з ініцыятывай аб 
правядзенні патрыятычнай акцыі «Нашчадкі вогненных вёсак». Метадалогія 
гэтага праекта засноўвалася на прынцыпах «зваротнай сувязі» з чытац-
кай аўдыторыяй. 12 студзеня 2006 г. газета апублікавала зварот да сведкаў 
трагедый спаленых разам з жыхарамі вёсак з просьбай-прапановай адгук-
нуцца. Гэты зварот атрымаў шырокі рэзананс – нягледзячы на тое, што 
апошнiя  жывыя сведкi ваенных трагедый у вайну былi дзецьмi i падлеткамi 
[304, с. 82].
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Спаленыя разам з жыхарамі вёскі – сведчанне нацысцкага генацыду су-
праць беларускага народа. Больш за 9200 вёсак знiшчылi акупанты, з iх 5295 
спалiлi разам з усім ці часткай насельніцтва. 628 вёсак падзялілі лёс Хатыні, 
былі спалены з усім насельніцтвам, 186 з іх так i не адрадзiлiся пасля вайны. 
Гэта нацысцкая тактыка «выпаленай зямлі» паводле гітлераўскага генераль-
нага плана «Ост» у дзеянні. У 1975 г. выйшла кніга «Я з вогненнай вёскі...» 
А. Адамовіча, Я. Брыля і У. Калесніка – дакументальная хроніка, голас лю-
дзей, што былі падпалены разам са сваёй вёскай, разам з аднавяскоўцамі і па 
шчаслівай выпадковасці засталіся жыць. «На старонках гэтай кнігі сабраліся 
людзі, што выйшлі з агню, з-пад зямлі. І гэта – у самым рэальным, не пера-
носным сэнсе. Людзі з вогненных вёсак сабраліся тут, каб сведчыць, пытацца, 
судзіць, каб расказаць тое, пра што ведаць – страшна, а забыцца – небяспеч-
на», – адзначалі аўтары [9, с. 6]. На працягу 1970–1973 гг. пісьменнікі аб’ехалі 
35 раёнаў Беларусі, пабывалі ў 147 вёсках, запісалі ўспаміны больш як 300 
сведкаў хатынскіх трагедый – цудам ацалелых у вогнішчы людзей. Кніга была 
напісана праз 30 гадоў пасля вайны. Прайшло яшчэ 30 гадоў, многіх Сведкаў 
Праўды, як назвалі сваіх суразмоўцаў пісьменнікі (дый іх саміх), не стала. 
Рэдакцыя «Звязды» паставіла задачу: пакуль яшчэ застаюцца сведкі трагедый, 
неабходна пачуць іх галасы. Гэта асабліва важна ў сітуацыі, калі некаторыя 
імкнуцца перапісаць гісторыю Вялікай Айчыннай вайны – гісторыю народнай 
трагедыі, народнай барацьбы і народнай Перамогі.

Публіцыстычны праект газеты «Нашчадкі вогненных вёсак» выклікаў 
беспрэцэдэнтны водгук-розгалас у грамадстве. У рэдакцыю пайшлi лісты 
і тэлефанаванні ад сведкаў, вiдавочцаў жудасных ваенных падзей з усіх 
рэгіёнаў Беларусі. М. Гірыловіч са знішчанай разам з насельніцтвам і не 
адноўленай пасля вайны вёскі Дальва Лагойскага раёна ўспамінаў: «Яшчэ 
i назаўтра, i на дзесяты дзень над папялiшчам стаяў густы цяжкi пах. Ве-
трам яго даносiла да блiзкiх i далёкiх вёсак… Дзесяць дзён i начэй ляжалi 
пад адкрытым небам спаленыя дальвiнцы. Iшоў дождж, пякло сонца… Але 
не было каму хаваць» (25.01.2006). У. Жаваранак, вёска Лiтвiчы Лагойскага 
раёна: «Паветра было напоўнена дымам, дагаралi будынкi – каля 60 хат. Ся-
род галавешак ляжалi трупы людзей, маiх аднавяскоўцаў. Загiнулi Лiтвiчы… 
Такая прыгожая вёска была, нiбы намаляваная на карцiнцы» (18.02.2006). 
М. Лях з вёскі Парадоўшчына Маладзечанскага раёна: «Немцы гналi басанож 
па снезе i гаварылi: “Хутка будзе цёпла, сагрэецеся”. Мы змерзлi так, што ў 
хляве iмкнулiся хутчэй стаць нагамi на салому» (22.03.2006). В. Сакадынец з 
вёскі Боркi Кiраўскага раёна: «У адным пакоi ляжала мёртвая мацi з грудным 
братам. Iх перасекла аўтаматная чарга ў той момант, калi мацi кармiла дзiця. 
У другiм пакоi я ўбачыў забiтых бацьку i старэйшага брата» (16.03.2006). 
Ф. Анасовiч з вёскі Боркi Вiлейскага раёна: «Пакуль у вёску прыйшла, людзi 
ўжо былi спаленыя ў хляве. Так страшна – каб гэта хто знаў. А столькi немцаў 
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наехала, проста чорная хмара… Адна я засталася. У маёй сям’i загiнулi два 
браты, сястра i мацi» (29.04.2006). Т. Курловiч з вёскі Свяцiца Ляхавiцкага ра-
ёна: «А мама наша аслабела, не можа iсцi. “Што мне рабiць з вамi? Не ўцяком. 
Хай ужо паб’юць. Хоць гора гэта скончыцца. Не будзем мучыцца”, – гаворыць 
i плача… А брацiк Юлiк, яму восем тады было, паўзе апошнiм i рукою снег 
замятае, каб не знайшлi тыя вылюдкi нас. Так i ўратавалiся. Вярнулiся пасля ў 
вёску – усё начыста спалена. Як жыць?.. Тады з голаду памерла i наша Нiнка» 
(23.05.2006).

Арганізаваная «Звяздой» акцыя праходзіла ў некалькі этапаў. 22 сакавіка 
2006 г., у дзень трагедыі Хатыні, у мітынгу-рэквіеме ўдзельнічалі першыя 
сведкі, якія адгукнуліся (арганізацыйныя мерапрыемствы ўзяла на сябе рэ-
дакцыя). А ў знакавы дзень 22 чэрвеня 2006 г. у ДМК «Хатынь» удзельнікі 
акцыі і школьнікі, якія праводзілі пошукавую работу, прадстаўлялі фактычна 
ўсе рэгіёны Беларусі. Упершыню ў гісторыі сабраліся разам сведкі трагедый 
спаленых вёсак – больш як 30 чалавек. Гэта падзея была надзвычай важнай не 
толькі для старэйшага пакалення, але і для дзяцей і падлеткаў, што бралі ўдзел 
у мітынгу-рэквіеме, – каб памяць захоўвалася. Настаўніца Вялічкавіцкай 
сярэдняй школы Салiгорскага раёна Г. Аляхновіч, якая суправаджала ве-
тэрана А. Коўціка (вёска Вялічкавічы была спалена з усім насельніцтвам і 
адноўлена пасля вайны), напісала ў лісце ў рэдакцыю: «Перад ад’ездам з 
Хатыні падышла я да ларкоў, дзе прадавалi ваду, стала ў чаргу. Непадалёк 
Антон Паўлавiч – чакае мяне. У чарзе маладая сям’я: тата, мама i двое дзетак. 
Малады чалавек убачыў ветэрана i адразу ж папрасiў усiх адступiць i запрасiў 
Антона Паўлавiча. Купiў яму самай смачнай вады, набраў цэлы пакет слодычы 
(усё за свой кошт) i падае ветэрану. Той аж разгубiўся ад хвалявання. Мала-
ды чалавек сказаў: “Мы вам, отец, жизнью обязаны”. На дапытлiвыя позiркi 
сваiх дзетак тата адказаў: “Этому дедушке мы все должны поклониться до 
земли”. Выпадковая сустрэча, а як многа яна значыла для ветэрана i якi ўрок 
для сваiх дзетак даў бацька. Даведалiся толькi, што завуць яго Генадзь i што 
ён з Мiнска» (Звязда. 2006. 22 ліпеня).

За чатыры гады, што ажыццяўляўся праект «Нашчадкі вогненных вё-
сак», адгукнулася больш як 70 сведкаў, у тым ліку 14 чалавек – з вёсак, якія 
былі спалены з усім насельніцтвам i не адрадзiлiся пасля вайны, пахаваны на 
адзіных у свеце Могілках вёсак у мемарыяльным комплексе «Хатынь»; 26 ча-
лавек – з вёсак, спаленых разам з насельніцтвам і адноўленых пасля вайны. 
Актыўны ўдзел у праекце бралі школьнікі, студэнты, настаўнікі, краязнаўцы.

Газета рэгулярна расказвала пра лёсы людзей, якiм пашчасцiла вы-
жыць. Г. Браткоўская, вёска Беразiнец Слуцкага раёна: «На пажарышчах 
дымiлiся недагарэлыя трупы людзей... Мы не маглi зразумець, праўда гэта 
цi сон» (22.06.2006). Л. Шуляк, вёска Прудкі Лагойскага раёна: «Нашу вёску 
ўшчэнт спалiлi, 180 душ загiнула!.. На маiх вачах забiвалi, я на печы сядзела 
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незаўважанай. А потым, калi ўсё пачало гарэць, я стала адпаўзаць… Я босая-
голая. Лапцікі мае згарэлi» (24.03.2007). Д. Шаўлоўская, вёска Янушкавiчы 
Валожынскага раёна: «Я стала свядомым чалавекам, настаўнiцай, а мае 
сяброўкi-аднагодкi загiнулi, як растаптаныя кветачкi, нават не паспеўшы рас-
крыць свае пялёсткi. А кiм бы яны сталi? Аб гэтым я ўсё сваё жыццё непакою-
ся» (30.04.2008). Г. Несцерава (Гурэнчык), вёска Макаўе Асiповiцкага раёна: 
«Пасля вайны хтосьцi спрабаваў будавацца ў Макаўi – але не змаглi там... А з 
вёскi амаль нiкога не засталося – не было каму яе аднаўляць» (30.07.2008). 
І. Лiневiч, вёска Пераходы Слуцкага раёна: «Не даюць спакою страшныя 
ўспамiны. Летась адважыўся напiсаць лiст канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. 
Выплачвалi ж немцы кампенсацыi вязням фашысцкiх канцлагераў. А я ж 
перажыў не менш, чым яны. Адказ прыйшоў хутка. Сказана было ў iм, што 
мая просьба не падпадае пад нямецкае заканадаўства i да таго ж празмерная… 
Уласна, справа не ў грашах i iншых матэрыяльных дабротах. Колькi гадоў 
прайшло, а ў душы маёй няма таго прымiрэння, аб якiм так многа цяпер 
гавораць» (12.01.2007).

Публікуючы матэрыялы цыкла «Нашчадкi вогненных вёсак» – жывую 
памяць народа, – найстарэйшая беларуская газета яшчэ раз засведчыла: на 
тэрыторыi Беларусi нямецка-фашысцкія акупанты вялi вайну на знiшчэнне, 
мэтанакiраваная нацысцкая палiтыка генацыду ў адносiнах да насельнiцтва 
Беларусi стала велiзарнай нацыянальнай трагедыяй.

Паводле акцыi ў ДМК «Хатынь» адкрылася аднайменная экспазiцыя, 
дзе прадстаўлены здымкi фотакарэспандэнтаў «Звязды» М. Жылiнскай i 
А. Клешчука; выйшла дакументальна-публіцыстычная кніга «Нашчадкi во-
гненных вёсак» [300]. За ажыццяўленне публіцыстычна-пошукавага праекта 
«Нашчадкі вогненных вёсак» аўтару даследавання прысуджана спецыяль-
ная прэмія Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры і мастацтва ў 
намінацыі «Журналістыка» (2008). Публіцыстычна-доследны аўтарскі праект 
«Нашчадкi вогненных вёсак» ілюструе асноўныя тэарэтычныя палажэнні 
манаграфіі, пацвярджаючы, што СМІ з’яўляюцца не толькі «фіксатарам», але і 
фактарам развіцця каштоўнасных арыентацый грамадства. Новыя метады ма-
савай работы рэдакцыі, накіраваныя на актывацыю саўдзелу медыяаўдыторыі 
ў асэнсаванні сацыяльнай практыкі, з’яўляюцца своеасаблівай формай «уклю-
чанага» публіцыстычнага даследавання рэчаіснасці.

Уяўляецца вельмі важным, што акцыя «Нашчадкі вогненных вёсак» на-
дала імпульс даследавання гэтай тэматыкі рэгіянальным медыя. Многія раён-
ныя газеты краіны адкрылі адпаведныя рубрыкі, заняліся пошукавай працай, 
каб на сваіх старонках даць слова землякам – сведкам трагедый спаленых вё-
сак раёна. У маі – чэрвені 2015 г. на старонках газеты «Советская Белорус-
сия» публікаваўся аўтарскі праект журналісткі газеты «Край Смалявiцкi» 
Н. Часавіцінай «Дорогами горевших деревень», прысвечаны населеным пунк-
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там Смалявіцкага раёна, якія былі спалены ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 
У 27 нумарах, якія выходзілі амаль штодзённа, газета расказала аб трагічным 
лёсе 28 вёсак толькі аднаго раёна. Гэта ўражвае і дае магчымасць уявіць маштаб 
катастрофы ў межах рэспублікі. 27 чэрвеня 2015 г., калі публікаваўся фінальны 
матэрыял цыкла, у аўтарскім пасляслоўі «Тема еще не закрыта» Н. Часавіціна 
паведаміла: «Работа началась в январе 2014 года. Большую помощь оказал 
Национальный архив. В сельисполкомах помогли получить списки жителей 
деревень. Часто просто ехала наугад, ходила по домам, спрашивала. После 
первых публикаций поступило пару звонков с просьбой приехать в ту или иную 
деревню. Звонили сами старики, их родственники. На сегодняшний день мне 
удалось собрать воспоминания более 70 свидетелей из 31 деревни. Никогда 
не забуду бабушек, которые были уже лежачие, но согласились рассказать о 
войне. После каждой такой встречи я неделю не могла прийти в себя». 9 мая 
2015 г. у аграгарадку Слабада прайшло ўрачыстае адкрыццё помніка малых 
архітэктурных форм усім спаленым вёскам Смалявіцкага раёна, і ў гэтым не-
пасрэдная заслуга журналісткі, якая мае намер працягваць працу над тэмай.

Урокі гісторыі неабходна добра засвоіць, каб не давялося зноў выкон-
ваць «работу над памылкамі», – гэта аксіяматычная ісціна яшчэ больш 
актуалізавалася ў сувязі з палітычным крызісам 2013–2016 гг. ва Украіне і 
звязанымі з гэтым трагічнымі падзеямі. «Адэская Хатынь» – менавіта гэта 
жудасная метафара гучала ў сусветных СМІ для характарыстыкі трагічнага 
інцыдэнту, які адбыўся ў Адэсе 2 мая 2014 г., калі мірных дэманстрантаў – 
прыхільнікаў федэралізацыі Украіны – загналі ў Дом прафсаюзаў і падпалілі 
яго, у выніку чаго, згодна з інфармацыяй афіцыйнага сайта горада Адэсы, 
загінула каля 50 чалавек [112]. У артыкуле «Одесса. Город у горя», змешча-
ным у газеце «Советская Белоруссия» 6 мая 2014 г., журналістка Н. Раманава 
адзначыла: «Кажется, будто тот огонь разбудил генетическую память человека 
и человечества, и теперь каждый в глубине души повторяет: никогда боль-
ше... Ибо за этими жертвами замаячили самые страшные призраки истории. 
Теперь задача дипломатов заключается в том, чтобы отвести Европу от края 
пропасти, у которого она уже однажды побывала».

Калі грамадства адмаўляецца ад адной сістэмы каштоўнасцей і поглядаў 
на гістарычныя падзеі, на змену ёй прыходзіць іншая. На думку А. Ахры-
менка, «новыя погляды могуць дакладна не фармулявацца і не пазначацца, 
але здольны пры гэтым дэфармаваць грамадскую свядомасць і паступова 
рыхтаваць яе пераход на іншыя, ужо сфарміраваныя “патрэбным чынам” 
светапоглядныя пазіцыі» [283, с. 78].

Праявы вайны з памяццю і помнікамі назіраюцца ў шэрагу краін. 
У Эстоніі з цэнтра горада перанесены мемарыял «Помнік Воіну-вызваліцелю 
Таліна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў» (помнік Бронзаваму Салдату), ад-
крыты ў 1947 г. Дэмантаж манумента і знос мемарыяльнай сцяны ў ноч з 26 
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на 27 красавіка 2007 г. стаў нагодай для масавых хваляванняў у Таліне і іншых 
гарадах Эстоніі; 30 красавіка фігура Бронзавага Салдата была ўстаноўлена 
на Вайсковых могілках. Ва Узбекістане ў 2009 г. у ташкенцкім Парку баявой 
славы дэмантаваны манумент савецкаму салдату, устаноўлены ў 1975 г. У ноч 
з 21 на 22 лістапада 2009 г. помнік быў распілаваны на кавалкі і вывезены 
ў невядомым напрамку. 19 снежня 2009 г. у Грузіі быў узарваны Мемары-
ял Славы (па загадзе тагачаснага прэзідэнта М. Саакашвілі), узведзены ў г. 
Кутаісі ў 1981 г. у памяць аб загінулых у Вялікай Айчыннай вайне. Выбух быў 
здзейснены ў спешцы, неахайна і няўдала, так што пацярпелі людзі: маці і 
дзіця загінулі, некалькі чалавек атрымалі сур’ёзныя раненні. 24 лютага 2012 г. 
у Грузіі, у г. Батумі, нібыта пад выглядам пераносу, быў знішчаны яшчэ адзін 
помнік у гонар загінулых у Вялікую Айчынную вайну грузін. Незадаволеныя 
намерам улад грамадзяне паспрабавалі перашкодзіць зносу помніка, перака-
наныя, што ўрад Грузіі іх падмане і пад выглядам пераносу знішчыць помнік. 
Менавіта так і адбылося.

Зусім іншая сітуацыя ў Беларусі, дзе каля 8,5 тыс. памятных месцаў, 
брацкіх магіл, абеліскаў. Помнікі аднаўляюцца, рэстаўруюцца, узводзяцца 
новыя. Капітальна рэканструяваны мемарыяльныя комплексы «Хатынь», 
«Курган Славы», «Брэсцкая крэпасць», «Буйніцкае поле», «Дальва» і многія 
іншыя [293]. 29 красавіка 2005 г. адбылося адкрыццё помніка «Беларусь пар-
тызанская» ў Мінску.

Беларусь стала першай у свеце краінай, якая стварыла Музей Вялікай 
Айчыннай вайны. Ён адкрыўся 22 кастрычніка 1944 г. у адным з нямногіх 
ацалелых у цэнтры Мінска будынкаў – Доме прафсаюзаў на плошчы Свабоды. 
Газета «Звязда» першай паведамiла пра гэту падзею: ужо праз месяц пасля вы-
звалення Мiнска, 5 жнiўня 1944 г., пазнаёмiла чытачоў з раздзеламi будучага 
музея, з асобнымi экспанатамi: «У адным з лепш уцалеўшых будынкаў горада 
на плошчы Свабоды абсталёўваецца Беларускi дзяржаўны музей гiсторыi 
Айчыннай вайны. Вялiкая група навуковых працаўнiкоў, якая ў асноўным 
складаецца з былых партызан, праводзiць зараз работу па збору экспанатаў 
i гiстарычных дакументаў. <…> Цэнтральнае месца ў музеi зойме аддзел 
“Партызанскi рух у Беларусi”... Тут можна будзе ўбачыць пратаколы пад-
польных партыйных сходаў, тэксты прысяг, сцягi, партызанскiя газеты i жур-
налы, зборнiкi вершаў паэтаў Усевалада Саблiна i Анатолiя Астрэйкi. Тут 
жа будзе прадстаўлена шэсцьдзесят узораў аўтаматаў, вiнтовак, мiнамётаў, 
гранатамётаў, зробленых рукамi самiх партызан, i цэлыя збройныя майстэрнi, 
належачыя атрадам iменi Суворава i “Буравеснiк”, дзе ўсё – ад ручнiка 
да металаапрацоўчых варштатаў – было зроблена ў лясах. Аб выдатных 
гiстарычных перамогах савецкiх войск будзе апавядацца ў аддзеле “Чырво-
ная Армiя – вызвалiцельнiца Беларусi”. Пры гэтым жа аддзеле ствараецца 
выстаўка трафейнай зброi. Апрача “Тыграў” i “Пантэр”, дзесяцiствольных 
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мiнамётаў i ўсёй iншай нямецкай ваеннай тэхнiкi, тут будуць сабраны экс-
панаты французскай, галандскай, бельгiйскай, чэхаславацкай, югаслаўскай, 
польскай, нарвежскай зброi, кiнутай гiтлераўскiмi войскамi пры паспешным 
уцяканнi з тэрыторыi Беларусi». 15 студзеня 1966 г. музей быў перамешча-
ны ў спецыяльна ўзведзены для яго будынак на праспекце Незалежнасці. 
2 ліпеня 2014 г. на праспекце Пераможцаў, каля стэлы «Мінск – горад-ге-
рой», быў адкрыты новы будынак Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі 
Вялікай Айчыннай вайны. «Партызанскі рух Беларусі, у якім змагаліся людзі 
розных нацыянальнасцей, стаў сімвалам народнага гераізму», – падкрэсліў у 
час цырымоніі ўрачыстага адкрыцця музея Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі 
У. Пуцін. «Сапраўдную пагарду ў нашых людзей выклікае адкрытая хлусня 
пра вайну, калі розныя псеўдагісторыкі выстаўляюць здраднікаў героямі, а 
захопнікаў – вызваліцелямі, калі яны бессаромна перакройваюць гісторыю 
пад канкрэтны палітычны заказ і спрабуюць скрасці ў нашага народа Вялікую 
Перамогу. Такім марадзёрам мы давалі і будзем даваць рашучы адпор, ад-
стойваючы гэты найважнейшы гістарычны здабытак. І ў гэтай вайне супраць 
марадзёраў мы таксама будзем разам», – адзначыў Прэзідэнт Рэспублікі Бе-
ларусь А. Лукашэнка (Звязда. 2014. 3 ліпеня). СМІ, асвятляючы гэту падзею, 
адзначалі, што экспазіцыі музея будуць спрыяць патрыятычнаму выхаван-
ню падрастаючага пакалення, якое павінна раўняцца на сапраўдных герояў, 
абараніўшых сваю Радзіму і адстаяўшых свабоду.

22 чэрвеня 2015 г. пад Мінскам адкрыты мемарыяльны комплекс «Трас-
цянец»: менавіта там дзейнічаў самы буйны на акупаванай тэрыторыі СССР 
канцэнтрацыйны лагер, дзе абарвалася жыццё больш як 200 тыс. чалавек, 
сярод якіх былі жыхары многіх краін Еўропы. Першая выстаўка «Зверствы 
немцаў у Беларусi» была адкрыта яшчэ ў канцы 1945 г. «На стэндах размешча-
ны асабiстыя рэчы загiнуўшых, знойдзеныя пры раскопках. Забiтыя i раненыя 
спальвалiся ў спецыяльных печах. Для таго, каб людзi хутчэй згаралi, немцы 
кiдалi ў топку тэрмiт i спецыяльным багром пераварочвалi трупы. Гэтыя 
багры i асколкi тэрмiту таксама экспанiруюцца на выстаўцы. <…> Асаблiва 
лютавалi крывавыя нямецкiя каты ў 1942 годзе, калi ў Мiнск прыехаў адзiн з 
галоўных нямецкiх ваенных злачынцаў Розенберг, якi цяпер сядзiць на лаве 
падсудных у Нюрнбергу», – пісала 30 снежня 1945 г. «Звязда». У рэпартажы 
з адрыцця мемарыяла 24 чэрвеня 2015 г. газета адзначыла, што ўзвядзенне 
манумента «Вароты памяці» стала сапраўды агульнанародным праектам: 
былі адкрыты дабрачынныя рахункі, на якія паступаюць грошы ад грамадзян 
і арганізацый; на ажыццяўленне гэтага праекта актыўна пералічваюцца сродкі 
ад замежных мецэнатаў.

Выдатным духоўным помнікам подзвігу, здзейсненаму на беларус-
кай зямлі ў гады Вялікай Айчыннай вайны, стала 146-томнае выданне 
гісторыка-дакументальных хронік «Памяць», якое выпускалася па рашэнні 
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ўрада Беларусі з 1985 г. і было завершана ў 2005 г., да 60-годдзя Вялікай 
Перамогі. Кнігі «Памяць» – своеасаблівыя малыя энцыклапедыі раёнаў і 
гарадоў Беларусі. У іх увекавечана памяць усіх воінаў Чырвонай Арміі, 
якія загінулі пры абароне і вызваленні нашай рэспублікі, воінаў-землякоў, 
паўшых на франтах Вялікай Айчыннай вайны, партызан, падпольшчыкаў, 
мірных жыхароў, якія сталі ахвярамі нацысцкага генацыду, а таксама тых, хто 
вярнуўся на Радзіму пераможцам. Спецыялісты сцвярджаюць, што ў беларус-
кай гістарыяграфіі ніколі не было такой шырокай публікацыі дакументаў па 
гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, як у гісторыка-дакументальных хроніках 
«Памяць». Гэта зафіксаваная праўда гісторыі.

Медыйная актуалізацыя дакументалізму прадугледжвае больш актыўнае 
выкарыстанне магчымасцей найноўшых інфармацыйна-камунікацыйных 
тэхналогій. Гісторыка-дакументальныя хронікі абудзілі ў рэгіёнах вялікую 
краязнаўчую працу, якая пасля публікацыі адпаведных тамоў «Памяці» часам 
павісае ў паветры: людзі не ведаюць, куды прадстаўляць новыя знойдзеныя 
матэрыялы. На наш погляд, неабходна выкласці ў інтэрнэт кнігі «Памяць» – 
не толькі дзеля даступнасці інфармацыі, але і для яе дапаўнення і пашырэн-
ня. Гэтыя кнігі, апублікаваныя на асобным тэматычным інтэрнэт-партале з 
магчымасцю дадаваць пасля кваліфікаванай мадэрацыі новую фактуру як па 
пытаннях Вялікай Айчыннай вайны, так і па краязнаўстве ў цэлым, стануць 
каштоўным унёскам у зацвярджэнне гістарычнай праўды.

Менавіта дакумент – найлепшы аргумент у спрэчках з фальсіфікатарамі 
гісторыі. Аднак не створана ніводнага інтэрнэт-рэсурсу, прысвечанага парты-
занскаму руху ў Беларусі, дзе можна было б выкладваць не толькі канкрэтныя 
архіўныя дакументы, але і ўнікальную партызанскую мемуарыстыку, выдадзе-
ную ў пасляваенныя гады, з якой маглі б пазнаёміцца ва ўсім свеце. Гэта пра-
блема закраналася ў ходзе размовы за круглым сталом «Гісторыя Перамогі: 
недапушчэнне фальсіфікацый Вялікай Айчыннай вайны, ушанаванне подзвігу 
партызан і падпольшчыкаў» у рэдакцыі газеты «Звязда» з удзелам ветэранаў, 
навукоўцаў-гісторыкаў і архівістаў, супрацоўнікаў Беларускага дзяржаўнага 
музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. У прыватнасці, гісторык С. Жу-
мар выказаў такое меркаванне: «Зняць усе вострыя, нават балючыя пытанні 
партызанскага руху можна, толькі маючы моцную, фундаментальную даку-
ментальную базу. Адным з перспектыўных праектаў у гэтым плане бачыц-
ца стварэнне серыі зборнікаў дакументаў па партызанскім руху ў Беларусі. 
Тыя фундаментальныя дакументальныя публікацыі, зборнікі дакументаў, 
якія выходзілі раней, магчыма, даволі аднабаковыя, тэматычна звужаныя, 
арыентаваныя на аператыўную сітуацыю, палітычную работу. Яны не да-
юць аб’ёмнага ўяўлення аб партызанскім руху, аб пытаннях фарміравання 
партызанскіх структур, ролі і дзейнасці спецгруп НКУС (якая апошнім ча-
сам значна перабольшваецца і міфалагізуецца), аб разведцы, баявых апе-
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рацыях, забеспячэнні, партызанскай паўсядзённасці і быце, медыцынскім 
абслугоўванні, сацыяльных аспектах руху, аб ілжэпартызанскіх атрадах і 
спробах акупантаў дыскрэдытаваць партызанаў у вачах насельніцтва, аб 
дзейнасці партызанскіх трыбуналаў і г. д. Адпаведна актуалізуецца патрэб-
насць не ў адным-двух тэматычных выданнях, а ў серыі зборнікаў дакументаў, 
якія сталі б моцным факталагічным падмуркам для рэальнага ўсведамлення 
партызанскага руху і дзейнасці падполля па-за той ці іншай кан’юнктурай, 
без тэндэнцыйнасці, міфалагізацыі і без агульнага бруднага ахайвання – гэта 
выключна важна» (Звязда. 2012. 24 сакавіка).

Адпаведны тэматычны інтэрнэт-рэсурс мог бы стаць своеасаблівым 
дапаможнікам для школьнікаў, студэнтаў, педагогаў, краязнаўцаў і, безумоўна, 
для журналістаў, многія з якіх карыстаюцца выключна інфармацыяй з 
Вікіпедыі. Супрацоўніца Белдзяржмузея гісторыі Вялікай Айчыннай вай-
ны Г. Галінская прывяла досыць красамоўны прыклад: «Адзін з беларускіх 
тэлеканалаў паказаў рэпартаж з вуліцы Казлова – праўда, журналіст сказаў: 
вуліца… Аляксандра Герасімавіча Казлова (ён таксама ўдзельнік вайны, Герой 
Савецкага Саюза). І гэта ў Мінску!.. Спрабавалі дазваніцца на тэлебачанне, 
каб патлумачыць, што вуліца названа імем Васіля Іванавіча Казлова, партыза-
на. Відаць, журналісты паспадзяваліся на інтэрнэт-пашукавік, дзе і атрымалі 
недакладную інфармацыю пра чалавека, імем якога названа вуліца. Але ж 
на вуліцы ёсць мемарыяльная дошка – не, тэлежурналісты не абцяжарыліся, 
каб паглядзець-пачытаць» (Звязда. 2012. 24 сакавіка). Удзельнікі круглага 
стала звярнуліся да грамадскасці краіны з прапановай выказаць меркаванні 
адносна ініцыятывы аб увядзенні ў Беларусі памятнай даты – Дня партызан і 
падпольшчыкаў. Адразу пачалі паступаць лісты, у якіх чытачы выказвалі свае 
думкі адносна ініцыятывы і ў яе падтрымку. У рэдакцыю паступіла больш за 
40 водгукаў, 18 з якіх апублікавана на старонках газеты: 5, 10, 17 красавіка, 
5 і 15 мая, 15 чэрвеня, 14 ліпеня 2012 г. Пытанне пакуль не вырашана.

Вялікую ўвагу ваенна-патрыятычнай тэматыцы ўдзяляе «Белорусская 
военная газета. Во славу Родины» («БВГ») – цэнтральны друкаваны орган 
Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь. З пункту гледжання тыпалогіі 
СМІ, з улікам характару аўдыторыі, прадметна-тэматычнай скіраванасці і 
мэтавага прызначэння інфармацыі выданне мае двайное падпарадкаванне. 
З аднаго боку, яно карпаратыўнае (спецыялізаванае, ведамасна-галіновае), 
паколькі выконвае функцыю інфармавання ваеннаслужачых аб дзейнасці  
Узброеных Сіл краіны, асвятляе армейскія будні, узнімае актуальныя для 
абароннага ведамства краіны пытанні. З другога боку, «БВГ» адначасо-
ва з’яўляецца і агульнанацыянальным выданнем, разлічаным на шырокае 
кола чытачоў: тэматыка актуальная для ўсяго грамадства, спрыяе выхаван-
ню патрыятызму, гонару за гераічнае мінулае Радзімы. Не будзе пераболь-
шаннем сцвярджаць, што інфармацыйна-праблемнае поле газеты закранае 
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кожную сям’ю: дзеючых ваеннаслужачых і тых, хто ўжо адслужыў, выканаў 
грамадзянскі абавязак; ветэранаў і юнакоў, што толькі рыхтуюцца стаць у 
строй, іх бацькоў, сваякоў і блізкіх; хвалюе гэта тэматыка і дзяўчат, якія чака-
юць сваіх салдат... Такім чынам, матэрыялы «БВГ» карысныя шырокаму колу 
чытачоў менавіта таму, што беларуская армія народная па сваёй прыродзе.

«Белорусская военная газета. Во славу Родины» адлічвае сваю гісторыю 
з 22 чэрвеня 1921 г., калі выйшаў першы нумар «Красноармейской правды» 
[76, с. 13]. Непасрэднымі яе папярэднікамі былі армейскія газеты Заходняга 
фронту, што выходзілі ў 1919–1920 гг.: «Окопная правда», «Красная Звезда», 
«Красноармеец», «Воин революции». Адметная гісторыя газеты і перыя-
ду Вялікай Айчыннай вайны: «Красноармейская правда» разам з войскамі 
дайшла да Кёнігсберга – у 1941–1944 гг. як газета Заходняга фронту, у 1944–
1945 гг. – 3-га Беларускага фронту. Менавіта на старонках гэтага выдання 
ўпершыню надрукавана паэма А. Твардоўскага «Васіль Цёркін» [75]. З 1947 г. 
газета выходзіла пад назвай «Во славу Родины», з 8 мая 2004 г. – «Белорусская 
военная газета. Во славу Родины». Гэта выданне выходзіць пяць разоў на 
тыдзень, з аўторка па суботу. Крэда-дэвіз газеты кожны нумар змяшчаецца над 
загаловачным комплексам – «Оперативно, достоверно и объективно о Воору-
женных Силах Республики Беларусь». Газета рускамоўная, але друкуюцца ма-
тэрыялы і на беларускай мове. Добра распрацаваная сістэма рубрыкацыі вы-
значае агульнае бачанне кантэнту кожнага нумара. Аператыўнае інфармаванне 
грамадскасці па пытаннях нацыянальнай бяспекі, дзяржаўнай палітыкі ў 
галіне абароны, структуры Узброеных Сіл забяспечваюць публікацыі ў ру-
брыках «Боевая подготовка», «За веру и Отечество», «Армейские будни», 
«Гарнизоны», «Уникальные подразделения». Фарміраванню высокага мараль-
нага духу і патрыятычнай свядомасці ваеннаслужачых, выхаванню пачуцця 
асабістай датычнасці да абароны Айчыны прысвечаны матэрыялы рубрык 
«Солдатская среда», «Профессионалы», «Армия и личность», «Люди дол-
га», «Молодые офицеры». У «БВГ» рэгулярна публікуюцца інфармацыйна-
аналітычныя матэрыялы аб ваенна-палітычнай сітуацыі ў свеце, аб стане і 
перспектывах развіцця ваенных арганізацый замежных краін, удасканаленні 
тэхнікі і ўзбраення (рубрыкі «Союзники», «Международное сотрудничество», 
«Геополитика», «В армиях мира», «Азимут»).

Газета вызначаецца прафесіяналізмам, грунтоўнасцю і кампетэнтнас-
цю распрацоўваемай праблематыкі, высокім узроўнем журналісцкага май-
стэрства. На старонках выдання прысутнічаюць жанры ўсіх відавых груп: 
інфармацыйныя, аналітычныя, мастацка-публіцыстычныя. У працэсе збору і 
творчай інтэрпрэтацыі факталагічнага матэрыялу ваенныя карэспандэнты не 
толькі выкарыстоўваюць традыцыйныя для школы айчыннай журналістыкі 
формы, метады, прыёмы, але і смела бяруцца за наватарскія («выпрабавана 
на сабе», «журналіст змяняе прафесію» і іншыя «інтэрактыўныя» спосабы 
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атрымання інфармацыі). Значную ўвагу надае «БВГ» асвятленню героіка-
патрыятычнай і ваенна-гістарычнай тэматыкі. Так, у маі – чэрвені 2012 г. га-
зета апублікавала вялікае публіцыстычнае даследаванне І. Плугатарова «Гав-
роши Великой Отечественной» аб юных героях вайны, якія разам з бацькамі 
змагаліся з ворагам. Матэрыял выклікаў шырокі рэзананс сярод чытачоў розных 
пакаленняў. 30 чэрвеня 2012 г. газета змясціла справаздачу аб круглым стале, 
арганізаваным Беларускім саюзам афіцэраў у народным музеі імя Батальёна 
беларускіх арлянят. Аўтар публікацыі І. Плугатароў атрымаў нямала станоўчых 
водгукаў, аднак некаторыя чытачы папракнулі даследчыка ў тым, што ён 
упусціў некалькі важных рэчаў: напрыклад, не ўзгадаў пра юнгаў, павярхоўна 
распавёў пра сыноў палкоў, якія служылі ў Чырвонай Арміі. 9, 10 і 11 студзеня 
2013 г. у рубрыцы «Военный архив» газета апублікавала працяг даследавання 
«Гавроши Великой Отечественной. К завершению незавершаемой темы», ма-
тэрыял утрымлівае шэраг малавядомых гістарычных фактаў.

Можна канстатаваць: у пачатку ХХІ ст. утварыўся медыяхолдынг ваенных 
СМІ, які стаў адным з лідараў асвятлення ваенна-патрыятычнай тэматыкі ў 
медыйнай сферы краіны. У 1996 г. пачаў выходзіць часопіс «Армия», выда-
юцца і дадаткі да яго: навукова-тэарэтычны «Наука и военная безопасность» 
(з 2003 г.), навукова-практычны «Идеологические аспекты военной безопас-
ности» і літаратурна-мастацкі «Армия и культура» (абодва дадаткі – з 2008 г.). 
9 лютага 2009 г. створана Ваеннае інфармацыйнае агенцтва Узброеных Сіл 
Рэспублікі Беларусь «Ваяр». З яго стварэннем завяршылася рэарганізацыя 
дзяржаўнай установы «Рэдакцыя ордэна Чырвонай Зоркі газеты “Белорусская 
военная газета. Во славу Родины”» шляхам далучэння да яе ўстановы «Рэ-
дакцыя часопіса “Армия”» і рэдакцыі сайта Міністэрства абароны Рэспублікі 
Беларусь. На агенцтва ўскладзены функцыі рэдакцыі «Белорусской воен-
ной газеты. Во славу Родины» і часопіса «Армия». З 2011 г. «Ваяр» сумесна 
з Дзяржаўным ваенна-прамысловым камітэтам Рэспублікі Беларусь выдае 
часопіс «Военно-промышленный комплекс. ВПК. Беларусь. Military-industrial 
complex VPK Belarus».

Публікацыі масмедыя сведчаць: генная памяць вайны не перарываец-
ца, перадаецца ў спадчыну. Цікавую навіну аб тым, што ўнучка «знайшла» 
дзеду ўзнагароды, паведаміла «Звязда» 16 снежня 2006 г. Жыхар вёскi Сяль-
цо Полацкага раёна Аркадзь Каланда, якому больш за 80 гадоў, дзякуючы 
ўнучцы, вучаніцы полацкай гiмназii Ганне, атрымаў узнагароды, да якiх быў 
прадстаўлены падчас вайны. Дзяўчына ўдзельнiчала ў вышукова-патрыя-
тычнай акцыi i вырашыла прасачыць за баявым шляхам 256-га гвардзейска-
га полацкага палка 51-й гвардзейскай стралковай дывiзii 2-га Беларускага 
фронту, у якiм ваяваў дзед: перапiсвалася з супрацоўнiкамi архiваў, музеяў. 
Высветлiла, што дзядуля ў 1944 г. быў прадстаўлены да ордэнаў Славы 2-й i 
3-й ступеняў. Узнагароды, хоць i са спазненнем, знайшлi героя вайны. Такім 
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чынам, гiсторыя Вялікай Айчыннай вайны не перастае быць сучаснасцю – 
ма быць, акурат у гэтым сэнс пераемнасцi пакаленняў.

Значную ролю ў патрыятычным выхаванні, замацаванні гістарычнай 
памяці адыгрываюць творы мастацтва, асабліва літаратуры. У Беларусі 
напісана шмат тэкстаў пра вайну, можна назваць сотні імёнаў таленавітых 
аўтараў, якія плённа працавалі ва ўсіх літаратурных жанрах. Праблема ма-
стацкага асэнсавання беларускай літаратурай падзей Вялікай Айчыннай вай-
ны даследуецца ў грунтоўнай калектыўнай манаграфіі «Вытокі мужнасці 
спасцігаючы». У прадмове «Аб тым, што забыццю не падуладна» навуко-
вы рэдактар выдання С. Лаўшук піша, што шлях да поспеху ў асэнсаванні 
Вялікай Айчыннай вайны ішоў праз пераадоленне павярхоўна-фанфарнага 
паказу гераізму, пераможна-парадных штампаў; паступова выпрацоўваліся 
аб’ектыўна-праўдзівыя падыходы да асвятлення ваенных падзей, і кожнае 
новае пакаленне літаратараў уносіла сваю лепту: «Зрэшты, на характар паказу 
вайны ў літаратуры ўплывалі не столькі змены творчых пакаленняў, колькі 
змены ў сацыяльна-палітычным, ідэалагічным курсе краіны» [87, с. 4]. Не 
толькі ў Беларусі, але і далёка за яе межамі вядомы імёны Васіля Быкава і 
Івана Шамякіна, Івана Мележа, Янкі Брыля, Івана Навуменкі, Максіма Танка, 
Пімена Панчанкі і многіх іншых. Пісьменнік А. Савіцкі, партызан і франтавік, 
адзначыў, што беларуская літаратура «яшчэ дойдзе па-народнаму мудра да 
глыбіннай сутнасці і вытокаў мужнасці народа ў той цяжкі гераічны час» 
[365, с. 183]. Часопіс «Полымя» ў 2003 г. (№ 5) змясціў славуты ліст партызан 
Гітлеру, узгадаўшы, што надрукаваны ён у газеце-плакаце «Раздавім фашысц-
кую гадзіну» ў чэрвені 1942 г., а запісаны быў пад дыктоўку 127 партызан 
Арцёмам Чамярыцай – гэта адзін з псеўданімаў К. Чорнага. У прадмове да 
публікацыі К. Камейша адзначыў: «Зброя, якой з’яўляецца мастацкае слова, 
не старэе ніколі. Яно і сягоння напамін многім з тых, хто прагне ўбачыць ча-
лавецтва па калені ў крыві, – перамагаюць мужнасць і адвага, жыццялюбства 
і праўда» [234, с. 222].

Адна з самых дыскусійных і ў грамадстве, і ў масмедыя тэм – усталя-
ванне могілак нямецкіх салдат у Беларусі. Да гэтай праблемы ў розныя гады 
звярталіся многія журналісты. Так, вельмі паказальная публікацыя з’явілася 
ў газеце «Советская Белоруссия» ў рубрыцы «Спор-площадка» 27 лістапада 
2010 г.: палемічны дыялог журналістаў А. Дзяменцьеўскага і Р. Рудзя «Чу-
жое кладбище». Інфармацыйнай нагодай стала паведамленне аб тым, што 
на вайсковых могілках побач з вёскай Шчаткава Магілёўскай вобласці 
пахавалі астанкі 923 нямецкіх салдат, якія загінулі ў час вайны і знойдзены 
атрадамі пашукавікоў. Аўтары рубрыкі паспрабавалі адлюстраваць настроі, 
якія выклікаюць у грамадстве падобныя навіны. Пазіцыя аднаго журналіста, 
які не бачыць нічога заганнага ў арганізацыі воінскіх пахаванняў, выклікала 
рэзкую крытыку яго апанента, які лічыць, што нямецкія могілкі ў Беларусі – 
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задума сумніўная: ці месца ім на нашай зямлі? Адзін з аргументаў «за» 
А. Дзяменцьеўскага наступны: «…нужно осознать, что появляющиеся циви-
лизованные захоронения убитых немцев могут стать своеобразными памятни-
ками. Точнее, свидетельствами того, что в страшной войне наш народ не стал 
безответной, податливой жертвой. Мстил и карал. Главное подтверждение 
тому – тысячи вражеских “холмиков”». Р. Рудзь паведаміў, што ў рэдакцыю 
тэлефанаваў ветэран, былы партызан, і выказаў слушную прапанову: адкуль 
да нас прыйшлі захопнікі, туды хай і адпраўляюцца: «В самом деле, если 
у Немецкого народного союза по уходу за воинскими захоронениями есть 
средства на оплату работы наших поисковиков, могли бы найтись деньги на 
организацию единственного авиарейса Минск – Берлин. Это ведь не только 
справедливо с точки зрения тех же ветеранов, но и правильно в смысле за-
боты о воинских кладбищах. Я, например, не уверен, что в скором времени 
места немецких захоронений не могут стать объектами вандализма. Или того 
хуже – целью посещения каких-нибудь бритоголовых доморощенных наци-
стов, которые придут поклониться своим кумирам. Надо признать, что в этом 
случае речь уже пойдет не просто о воинском захоронении, но об увековече-
нии памяти павших врагов. Зачем мы сами, своими руками закладываем эту 
мину на своей земле?». Менавіта такі погляд прэвалюе ў грамадстве: чаму 
мы павінны пад лозунгамі ўзаемаразумення і прымірэння аддаваць апошнія 
ўшанаванні акупантам? Пазіцыя журналіста жорсткая, аднак зразумелая: 
«Я согласен, что не дело, когда чей-то прах остается непогребенным. Но но-
вости о немецких захоронениях (желательно на немецкой земле) хотелось бы 
слышать лишь после того, как в наших лесах наверняка не останется останков 
советских солдат».

У апошні час разгарнулася шмат дыскусій наконт таго, ці варта за 
фальсіфікацыю падзей Вялікай Айчыннай вайны ўводзіць адміністратыўную 
і нават крымінальную адказнасць. На старонках «Народнай газеты» ў дадатку 
«Союзное вече» 12 сакавіка 2009 г. з’явілася палосная публікацыя (фармат 
А2) пад загалоўкам «Отрицание победы СССР в Великой Отечественной 
вой не – преступление без наказания?». Праблема гэта досыць далікатная. Яна 
закраналася ў ходзе круглага стала газеты «Звязда» 6 мая 2015 г. «Перамога – 
назаўсёды!» з удзелам ветэранаў, гісторыкаў, архівістаў, музейшчыкаў, якія 
разважалі пра тое, як змагацца з гістарычнымі фальсіфікацыямі і зберагчы 
гераічнае мінулае для нашчадкаў. На думку А. Кавалені, калі ў кнізе «побач з 
выбітнымі дзеячамі Беларусі калабарацыяністаў паказваюць як нацыянальных 
герояў, гэта свядомы падрыў нацыянальных устояў. І тут ідзе размова ўжо 
пра маральную адказнасць, якой, атрымліваецца, у нас няма». Даследчык 
канстатаваў, што ў Беларусі праводзіцца маштабная работа па навуковым 
асэнсаванні гісторыі Вялікай Айчыннай вайны: «Аднак праблема ў тым, што 
нашы кнігі, дзе выкладзены дзяржаўны падыход і аб’ектыўнае асвятлен не  
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падзей вайны, выдаюцца тыражамі максімум у 500 асобнікаў. У нашых 
апанентаў – 10 тысяч, найменш – 3 тысячы экзэмпляраў. І ўсё гэта – за кошт 
грантаў, якія фінансуюцца замежнымі спонсарамі».

Газета «Советская Белоруссия» ініцыявала абмеркаванне тэмы стварэння 
грамадскай арганізацыі «Саюз абаронцаў памяці Вялікай Айчыннай вай-
ны». У публікацыі «Память священна» 4 верасня 2014 г. такую прапанову 
выказаў і абгрунтаваў І. Катляроў: «Да, Беларусь и сегодня показывает при-
мер бережного отношения к преемственности исторических и патриотиче-
ских традиций, но необходимость противостояния набирающему силу на-
цизму и фашизму более чем очевидна. Накануне Дня Победы атаке вандалов 
в Софии подвергся памятник Советской Армии-освободительнице. И это в 
восьмой раз за последние два года. В Киеве повреждена мемориальная до-
ска, установленная в честь маршала Георгия Жукова. <…> Да, очень важно 
защитить правду о Великой Отечественной, о ее погибших героях и жерт-
вах, о нашей общей Победе. Это именно то духовное наследие, без которого 
нет ни народа, ни страны». 14 лістапада 2014 г. газета змясціла калектыўны 
зварот «Да, память священна!» прадстаўнікоў грамадскасці, ветэранаў, вя-
домых дзеячаў культуры, якія падтрымалі гэту ідэю. Публікацыі выклікалі 
шырокі грамадскі рэзананс. 9 студзеня 2015 г. на старонках газеты з’явіліся 
водгукі ў падтрымку ініцыятывы чытачоў, афіцыйную пазіцыю прадставіў 
Рэспубліканскі савет Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў. У лютым 
2015 г. у Мінску прайшла ўстаноўчая канферэнцыя па стварэнні грамадскага 
аб’яднання «Абаронцы памяці і праўды пра Вялікую Айчынную вайну», у 
планах арганізацыі – стварэнне інтэрнэт-партала, на якім будзе размяшчац-
ца інфармацыя аб захаванні помнікаў, мемарыяльных комплексаў, воінскіх 
пахаванняў Вялікай Айчыннай вайны не толькі ў Беларусі, але і за мяжой 
(Советская Белоруссия. 2015. 13 лютага).

Асэнсоўваючы мiнулае з вышынi часу, ужо ў рамках новай геапалiтычнай 
сітуацыі, калi ўяўленне аб Айчыне гранiчна ўдакладнiлася i канкрэтызавала-
ся – гэта суверэнная Рэспублiка Беларусь, – ваенныя падзеi ўспрымаеш яшчэ 
больш балюча i трагiчна. Маленькая Беларусь ужо к канцу чэрвеня 1941 г. 
магла падзялiць лёс многiх краiн, якiя былi зняволены гітлераўцамі ў лiчаныя 
днi. Чаму ж некаторыя, настойлiва крытыкуючы «строга дазiраваную галос-
насць» мiнулага, прыпадабняюцца да манкуртаў, рэдка ўзгадваючы (быццам 
бы саромеючыся?), што, калi б не адзiная магутная дзяржава – Савецкi Саюз, 
невядома, колькi стагоддзяў працягвалася б на беларускай зямлi фашысц-
кае ярмо i цi было б наогул «Кулiкова поле» ў XX ст.? Ваенная бяда была 
агульнай для народаў усiх рэспублiк СССР, мы разам змагалiся з ворагам. 
Нас i сёння, у эпоху татальнага раз’яднання, аб’ядноўвае агульная трагiчная 
старонка гiсторыi, калi ўсе народы вялiкай дзяржавы былi сапраўды братамi 
i сёстрамi.
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Аднак няпростая геапалітычная абстаноўка, якая складваецца ў свеце ў 
апошнія гады, сведчыць, што і тут узнікаюць праблемы: урокі ХХ ст. пэўныя 
колы імкнуцца забыць і перакрэсліць. На ўрачыстым сходзе, прысвечаным 
70-годдзю Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне, Прэзідэнт 
Беларусі А. Лукашэнка адзначыў: «У гэтыя дні, аглядаючыся на мінулае, 
мы ацэньваем і сучаснае. Перамога патрабуе ад нас адзінства, з’яднанасці 
нашчадкаў савецкага народа. Але праз дзесяцігоддзі сярод нас, кіраўнікоў і 
палітыкаў, з’явіліся так званыя бухгалтары, якія мараць падзяліць Перамогу па 
ўдзельнай вазе нацыянальнасцей. Ужо нават спрачаюцца: які працэнт у Пера-
мозе рускай, украінскай, казахскай, грузінскай, узбекскай крыві. <…> У нашых 
краінах, якія ўтварыліся на папялішчы Савецкага Саюза, з’явілася палітычная 
шпана, якая вырашыла перапісаць старонкі гісторыі і Вялікай Айчыннай 
вайны пад дыктоўку заходніх рэвізіяністаў і мясцовых нацыяналістаў. <…> 
Праз 70 гадоў пасля Другой сусветнай вайны ў Еўропе зноў запахла гарам. 
І самае жудаснае, аб чым і думаць не маглі пераможцы, а таксама мільёны 
забітых, закатаваных у фашысцкіх засценках, спаленых у канцлагерах, што 
мы, іх нашчадкі, будзем страляць адзін у аднаго, брат пойдзе на брата і бу-
дзе яго знішчаць! Але гэта здарылася, здарылася на зямлі, палітай крывёю 
пераможцаў. Жудасны “падарунак” загінулым і жывым!» (Звязда. 2015. 8 мая).

Для беларускага народа галоўнымі нацыянальнымі каштоўнасцямі 
з’яўляюцца мір, незалежнасць, грамадская згода і стабільнасць. Менавіта на 
гэта накіравана канструктыўная шматвектарная палітыка Рэспублікі Беларусь.

Нездарма гаворыцца: той, хто не памятае свайго мінулага, асуджаны зноў 
яго перажыць. Адыход ад праўды ў публiкацыях пра падзеi Вялiкай Айчыннай 
вайны падрывае фундамент сацыяльнай памяці, аказвае небяспечны ўплыў на 
фармiраванне светапоглядных арыентацый медыяаўдыторыі.

Такім чынам, аксіялагічныя выклікі часу не наўпрост, а апасродкавана 
дазваляюць зразумець глыбінны субстанцыянальны ўзровень праблем, з якімі 
сутыкаецца соцыум.

Значным фактарам уздзеяння на каштоўнасныя ўстаноўкі аўдыторыі мас-
медыя з’яўляецца ваенна-гістарычная тэматыка. Узровень яе асэнсавання і 
асвятлення, як бачым, непасрэдна залежыць ад аксіялагічнай скіраванасці 
журналіста і рэдакцыі СМІ. Гэта звязана з тым, што ў працэсе некарэктнай 
журналісцкай інтэрпрэтацыі (як па аб’ектыўных, так і па суб’ектыўных пры-
чынах) праўда факта можа стаць ілжэфактам праўдападобнасці – а значыць, 
медыяфальсіфікацыяй гісторыі.

Вялікая Айчынная вайна з’яўляецца і аксіялагічным індыкатарам, і 
своеасаблівай «гістарычнай падсветкай» сучаснасці. Зварот да ваенна-па-
трыятычнай тэматыкі ў масмедыя ўзмацняе выхаваўчыя і светапоглядныя 
магчымасці журналістыкі. Нацыянальныя СМІ ажыццяўляюць шэраг ад-
метных праектаў ваенна-патрыятычнай праблематыкі. Тэматычныя кірункі і 
жанравая палітра публікацый вызначаюцца шматграннасцю і разнастайнасцю.



Дакумент – найлепшы аргумент у спрэчках з фальсіфікатарамі гісторыі. 
Медыйная актуалізацыя дакументалізму прадугледжвае больш актыўнае 
выкарыстанне магчымасцей найноўшых інфармацыйна-камунікатыўных 
тэхналогій. На парадак дня паўстае задача стварэння інтэрнэт-рэсурсу, 
прысвечанага Вялікай Айчыннай вайне і непасрэдна партызанскаму руху ў 
Беларусі.

Патрыятызм з’яўляецца адной з фундаментальных каштоўнасцей бела-
рускага грамадства і аб’ектам публіцыстычнага даследавання. У постсавецкі 
час, калі пачалі падвяргацца кардынальнай рэвізіі многія маральныя аксіёмы, 
з’явіліся спробы дэвальваваць і сутнаснае напаўненне паняцця «патрыя-
тызм» – на прыкладзе «пераасэнсаванняў», пераліцоўкі гісторыі Вялікай 
Айчыннай вайны. Журналістыка павінна несці маральную адказнасць за 
захаванне гістарычнай праўды аб вайне як сэнсавызначальнай падзеі для 
нацыянальнага лёсу; адказнасць перад пакаленнем пераможцаў нацызму 
і перад наступнымі пакаленнямі, нашчадкамі – за інтэрпрэтацыю падзей 
вайны: каб не зарэтушаваць праўду гісторыі, пазбегнуць фальсіфікацый, 
кан’юнктуршчыны, падтасовак.

Задача сумленнай журналістыкі – паставіць надзейную засло-
ну фальсіфікатарам гісторыі. Гэта, магчыма, і звышзадача – у сувязі з 
кан’юнктурай міжнародных адносін, звязаных з рознымі падыходамі, 
трактоўкамі і інтэрпрэтацыямі гісторыі Другой сусветнай вайны. Беларускі 
народ вытрымаў выпрабаванне вайной, паколькі выявіў невычэрпныя крыніцы 
патрыятызму. Перад грамадствам сёння паўстаюць досыць сур’ёзныя выклікі, 
і без гэтага рэсурсу – патрыятызму – наўрад ці магчыма з імі справіцца.
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Гл а ва  3

МЕДЫЯЭТЫКа І аКСІЯЛагІЧНЫЯ ПРЫЯРЫТЭТЫ 
ТВОРЧай ДЗЕйНаСЦІ

Сфера медыяэтыкі ў ХХІ ст. становіцца адной з дамінантных, паколькі 
працэсы, якія адбываюцца ў грамадстве, закранаюць фундаментальныя 
каштоўнасныя структуры быцця.

Колькасць медыярэсурсаў – друкаваных, аўдыявізуальных, «сеткавых» – 
пастаянна павялічваецца. У гэтых умовах надзвычай важна вылучыць тое, 
што адпавядае асобаснаму тэзаўрусу журналіста: сацыяльныя каштоўнасці 
і прафесійныя нормы, якія «пераплаўляюцца» ў маральную самасвядомасць 
і непасрэдна ўплываюць на зместавыя і якасныя паказчыкі медыятворчасці. 
Журналісцкая этыка выступае сістэмай крытэрыяў сацыяльных каштоўнасцей, 
своеасаблівым іх «вымяральнікам» і разам з тым найважнейшым падмуркам 
у вызначэнні аксіялагічных прыярытэтаў творчай дзейнасці.

У журналіста-прафесіянала павінен быць асаблівы ўзровень адказнасці – 
таму што яго слова ўплывае на інтэрпрэтацыю падзей рэчаіснасці. Медыяэты-
ка актуалізуе пытанні маральнага выбару і сацыяльнай адказнасці журналіста. 
Гэта праблематыка разглядаецца на прыкладах асвятлення аварыі на Чарно-
быльскай атамнай электрастанцыі (ЧАЭС) і асэнсавання спецыфікі моўнай 
сітуацыі ў Рэспубліцы Беларусь. У тэрмінах выкліку і адказу аварыя на ЧАЭС, 
як ужо адзначалася, параўнальная і дастаткова сувымяральная з абставінамі 
Вялікай Айчыннай вайны: была рэальная пагроза існаванню нацыі. І ў адным, 
і ў другім выпадку беларускі народ выявіў магутны патэнцыял пасіянарнасці, 
што не засталося без увагі самых розных формаўтварэнняў культуры, у тым 
ліку журналістыкі. Моўная сітуацыя ў канцы ХХ – пачатку ХХІ ст. таксама 
можа разглядацца як сацыякультурны і геапалітычны выклік, паколькі Бела-
русь знаходзіцца «на мяжы», у прасторы паміж Захадам і Усходам; ёй неабход-
на самавызначыцца, зацвердзіць адметнае культурнае аблічча (нацыянальны 
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твар і традыцыі). Менавіта мова з’яўляецца адным з інструментаў захаван-
ня нацыянальна-культурнай ідэнтычнасці беларускага народа. Спецыфіка 
асвятлення праблемы статусу мовы тытульнай нацыі ў сродках масавай 
інфармацыі – праява рэдакцыйнай палітыкі канкрэтнага медыя і адлюстра-
ванне асобаснай пазіцыі журналіста.

Медыяэтыка прадугледжвае ўзрастанне ролі адукацыйнага фактару: 
аксіялагічны падыход павінен быць франтальным у медыянавучанні. Ідэалогія 
падрыхтоўкі будучага журналіста акцэнтавана грунтуецца на непарыўным 
злучэнні прафесіяналізму і маральнасці, што прадугледжвае распрацоўку 
сістэмы сучасных адукацыйна-творчых тэхналогій, арыентаваных на 
дамінантныя сацыяльныя каштоўнасці, выхаванне прафесійна сфарміраванай 
і духоўна сталай асобы сучаснага журналіста беларускай медыйнай прасторы. 
З імклівым развіццём і ўкараненнем у медыяпрактыку ХХІ ст. найноўшых 
інфармацыйных тэхналогій маральнасць журналіста правамерна разглядаць 
як адзін з элементаў прафесіяналізму.

У трэцяй главе манаграфіі даследуюцца метадалагічныя аспекты мараль-
най рэгуляцыі медыйнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь, аналізуюцца пра-
блемы маральнага выбару і сацыяльнай адказнасці журналіста, асэнсоўваецца 
феномен медыяэкаэтыкі, абгрунтоўваецца неабходнасць этыка-аксіялагічнага 
падыходу ў медыяадукацыі.

3.1. МЕТаДаЛагІЧНЫЯ аСПЕКТЫ МаРаЛьНай РЭгУЛЯЦЫІ  
ЖУРНаЛІСЦКай ДЗЕйНаСЦІ ў РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛаРУСь

Прафесійна-маральны аспект функцыянавання сродкаў масавай 
інфармацыі быў актуальным на працягу ўсёй гісторыі журналістыкі. У сацыя-
культурнай сітуацыі мяжы XX–ХХІ стст. пытанні журналісцкай этыкі набылі 
акцэнтаваную накіраванасць: збор, апрацоўка, распаўсюджванне інфармацыі 
аналізуюцца, абмяркоўваюцца і «прэпаруюцца» ў кантэксце ўсеагульных ма-
ральных каштоўнасцей і ідэалаў [299, с. 22]. Пільную ўвагу гэтай праблематы-
цы надавалі ў сваіх працах Р. Бухарцаў, В. Цяплюк, Д. Аўраамаў, Г. Лазуціна, 
М. Шостак, А. Карочанскі, С. Муратаў, Я. Пісьменная, У. Бакштаноўскі, 
А. Сіманаў, Ю. Сагамонаў, А. Юркоў і інш. [51; 52; 411; 412; 5; 6; 218–220; 
470; 197–199; 260; 261; 324; 325; 26; 27; 483].

Медыяэтыка рэгулюе паводзіны журналіста ў адпаведнасці з патрабаван-
нямі маралі. Амерыканскі філосаф і педагог Д. Дзюі трапна заўважыў: «Ма-
раль – гэта не каталог дзеянняў і не набор правіл, якімі можна карыстацца як 
медыцынскімі або кулінарнымі рэцэптамі» [133, с. 135]. Нямецкі філосаф, 
сацыёлаг і музыказнаўца Т. Адорна, грунтоўна даследуючы філасофію маралі, 
абазначыў праблему суадносін «этыкі пераканання» і «этыкі адказнасці» 
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[10, с. 11]. Аналіз пытання аб філасофіі маралі ён увогуле распачаў, на наш 
погляд, досыць парадаксальна, «з уключэння ў сферу свядомасці крытыкі 
філасофіі маралі, яе магчымасцей і антыномій» [10, с. 191]. Ён так тлумачыў 
сваю пазіцыю: «Абяцаць вам большае з майго боку было б проста непрыстой-
на. І перш за ўсё, абяцаць, што палажэнні, якія можна сфармуляваць у рамках 
філасофіі маралі, здольны стаць канонам правільнага жыцця, таму што само 
жыццё скажонае, знявечанае настолькі, што ні адзін чалавек ужо не здольны 
самастойна жыць правільна, не ў стане правільна рэалізоўваць сваё ўласнае 
прызначэнне. І нават больш за тое: свет… арганізаваны цяпер так, што нават 
простае патрабаванне сумленнасці, прыстойнасці непазбежна выклікае ў ча-
лавека пачуццё пратэсту. Мяркую, што ўсведамленне гэтай сітуацыі насілля – 
а не яе замазванне – ужо створыць умовы для таго, каб нарэшце паставіць 
пытанне пра тое, як сёння ўвогуле магчыма жыць. Адзінае, пра што можна 
дакладна казаць, дык гэта пра тое, што правільнае жыццё магчыма як супраціў 
і выкрыццё форм няправільнага жыцця» [10, с. 191]. Значную ўвагу Т. Адорна 
надаваў непасрэдна аналізу інтэрпрэтацыі рэчаіснасці ў медыя, пры гэтым 
адзначаў, што «ні адзін чалавек не можа пазбегнуць моманту гульні са знешняй 
рэальнасцю... Нашы адносіны заляцання з рэальнасцю мацнеюць з кожным 
днём... падобнае падлашчванне ўвайшло ў саму сутнасць нашай маральнай 
рэфлексіі і пры гэтым мы выдатна ўсведамляем яго наступствы» [10, с. 192]. 

Свае рэгулятыўныя магчымасці медыяэтыка ажыццяўляе праз сістэму 
норм, якія выконваюць функцыю прадпісання або забароны. Менавіта норма 
«з’яўляецца асноўнай адзінкай прафесійнай этыкі журналіста» [390, с. 88]. 
Журналіст у сваёй дзейнасці арыентуецца на нормы і каштоўнасці адначасова, 
таму навукоўцы часта разглядаюць каштоўнасна-нарматыўную сістэму як 
адзінае цэлае. Прафесійная мараль як ацэначна-імператыўны спосаб засваення 
метадаў і зместу працы з’яўляецца рэгулятарам паводзін журналіста ў ходзе 
выканання медыязадач і фактарам фарміравання пэўных мадэлей прафесійна-
этычных праграм. Разам з тым яна можа разглядацца і як індывідуальная 
свядомасць журналіста: ад яго светапогляду і перакананняў залежыць твор-
чая скіраванасць і творчая патрабавальнасць. Даследчыкі вылучаюць: уз-
ровень індывідуальнага захавання этычных норм журналістыкі ў працэсе 
штодзённай працы; узровень дзеяння прафесійнай этыкі, на якім будуюцца 
сацыяльныя адносіны ў межах усёй журналісцкай садружнасці і сацыяльна-
га інстытута журналістыкі; агульны ўзровень адносін журналістыкі як са-
цыяльнай падсістэмы з грамадскай сістэмай у цэлым. Такі падзел дазваляе 
акрэсліць розныя сацыяльныя пласты, у якіх ажыццяўляецца этычная рэгуля-
цыя журналістыкі, выявіць асноўныя тыпы норм і прасачыць іх узаемасувязі. 
Даследчыца Н. Сямёнава адзначае: «Сацыяльныя нормы, якія рэгулююць 
любую сферу грамадскага жыцця, можна прадставіць як (а) нормы, што 
рэгулююць дзейнасць (тэхналагічныя нормы); (б) нормы, што рэ гулююць 
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паводзіны, і (в) нормы, што рэгулююць арганізацыю і кіраванне дадзенай 
сферай дзейнасці» [378, с. 100–101]. Захаванне норм адлюстроўвае ўзровень 
этычнага развіцця індывіда, калектыву і грамадства ў цэлым.

Фарміраванне норм непасрэдна звязана з ідэаламі і каштоўнасцямі як 
грамадства, так і канкрэтнай сферы дзейнасці: «Мэта дзейнасці “задаецца” 
грамадствам, паколькі з’яўляецца асэнсаваннем яго патрэб» [378, с. 101]. 
Па меркаванні Д. Аўраамава, норма вызначае «тыповыя варыянты паводзін 
і дзейнічае як своеасаблівы фільтр, які не прапускае ўчынкі, не санкцыя-
наваныя грамадствам» [5, с. 38]. Падмуркам норм медыяэтыкі з’яўляюцца 
распаўсюджаныя ў грамадстве ўяўленні аб задачах прэсы і абавязках 
журналістаў, прафесійным доўгу і сацыяльнай адказнасці.

Нормы прафесійнай маралі журналіста фарміраваліся разам з развіццём 
прафесіі, па меры назапашвання вопыту. Хоць журналістыка як прафесія існуе 
крыху больш за чатыры стагоддзі, прыкметы таго, што чалавек мае патрэбу 
ў інфармацыі, якая б аператыўна арыентавала ў наваколлі, выявіліся разам 
са з’яўленнем грамадства. У якасці вытокаў журналістыкі гісторыкі назы-
ваюць насценныя і мемарыяльныя надпісы, гіпсавыя дошкі з актуальнымі 
паведамленнямі, якія вывешваліся ў людных месцах, а таксама разлічаныя 
на масавага адрасата звесткі, занатаваныя на папірусных скрутках, перга-
менце і г. д. Гэта былі пярвічныя формы абмену інфармацыяй – так званыя 
пражурналісцкія з’явы. Першыя газеты, якія адпавядалі вызначальным сут-
насным характарыстыкам, такім як перыядычнасць, масавасць, рэгуляр-
насць перадачы інфармацыі, сталі выходзіць у пачатку XVII ст., што звязана 
з імклівым ростам міжнароднага гандлю, развіццём навукі і культуры: пасля 
вынаходніцтва І. Гутэнбергам друкаванага станка, з’яўлення магчымасці вы-
рабляць паперу з таннай сыравіны, арганізацыі паштовай сувязі, адносна 
шырокага распаўсюджання пісьменства.

У XVII ст. акрэслена вызначылася месца журналістыкі ў соцыуме. 
Журналісцкая прадукцыя паступова набывала строгую перыядычнасць, 
выходзіла на ўсё больш шырокую аўдыторыю, станавілася ўплывовай, гра-
мадска значнай. Адначасова распачыналася і прафесійна-маральная рэфлексія 
паводле сутнасці і якасці інфармацыйнага прадукту. У гэты час у Германіі ўзнік 
выраз «газетная качка» (які нястомна «лётае» ў журналісцкіх прасторах і да 
цяперашняга часу): пасля сумніўных, але «прыгожых», «кідкіх» паведамленняў 
сумленныя газетчыкі ставілі паметку NT: па-латыні non testatur – не праверана. 
Скарачэнне гучала як «энтэ», што па-нямецку азначае «качка». Такім чынам 
бяскрыўдная птушка на стагоддзі стала сімвалам бессаромных журналісцкіх 
фальсіфікацый, недакладнай інфармацыі ў прывабнай праўдападобнай аб-
гортцы (існуе нямала версій адносна этымалогіі выразу «газетная качка», але 
ўказаная, на наш погляд, найбольш верагодная) [299, с. 24].

З развіццём журналісцкай прафесіі ўсё часцей узнікалі праблемы 
этычнага характару, канфліктныя сітуацыі – і паступова назапашваўся во- 



159

пыт іх вырашэння. Прынцыповае значэнне ў гэтым плане належыць рабоце 
рускага вучонага М. Ламаносава «Меркаванні аб абавязках журналістаў 
пры выкладанні імі сачыненняў, прызначаных для падтрымання свабоды 
філасофіі». Даследчыкі называюць гэты твор пачаткам навуковай распрацоўкі 
прафесійна-этычных праблем журналістыкі. Нагодай для яго з’яўлення стаў 
першы буйны міжнародны прафесійна-этычны канфлікт. У 1752–1754 гг. у 
нямецкіх выданнях з’явіліся публікацыі, у якіх рэзка неспрыяльна, у скажо-
ным выглядзе ацэньваліся даследаванні М. Ламаносава, дыскрэдытаваліся 
дысертацыі, за якія вучоны атрымаў прафесарскае званне, яго навуковая 
рэпутацыя аказалася пад сумневам. Гэта была сапраўдная журналісцкая 
траўля. Вучоны вырашыў адказаць замежным крытыкам. Свае пярэчанні ён 
даслаў знакамітаму матэматыку Л. Эйлеру (у літаратуры гэты твор М. Лама-
носава называюць яшчэ «Ліст да Эйлера»), а той перадаў артыкул сакратару 
Берлінскай акадэміі навук прафесару І. Фармею, які выдаваў у Амстэрдаме 
навукова-крытычны часопіс «Новая нямецкая бібліятэка, або Літаратурная 
гісторыя Германіі, Швейцарыі і паўночных краін». Менавіта там у 1755 
г. быў надрукаваны грунтоўны артыкул М. Ламаносава. Вучоны не толькі 
дакладна абгрунтаваў свае навуковыя погляды, але і выклаў правілы, якімі 
павінны кіравацца журналісты ў прафесійнай дзейнасці. Ён папярэджвае аб 
асцярожнасці і справядлівасці пры вынясенні ацэнак: каб прамаўляць шчы-
рыя і справядлівыя меркаванні, варта «не патрабаваць, каб аўтары, пра якіх 
мы бярэмся разважаць, па-рабску падпарадкоўваліся думкам, што ўладараць 
над намі, а ў іншым выпадку не глядзець на іх як на сапраўдных ворагаў, 
з якімі мы закліканы весці адкрытую вайну» [235, с. 230]. На яго думку, 
журналіст «павінен добра засвоіць вучэнне аўтара, прааналізаваць усе яго 
доказы і супрацьпаставіць ім сапраўдныя пярэчанні і грунтоўныя развагі, 
перш чым прысвоіць сабе права асуджаць яго. Простыя сумненні ці адвольна 
пастаўленыя пытанні не даюць такога права; паколькі няма такога невука, які 
не мог бы задаць больш пытанняў, чым можа на іх адказаць самы адукава-
ны чалавек. Асабліва не варта журналісту ўяўляць, быццам бы тое, чаго не 
разумее і не можа патлумачыць ён, з’яўляецца гэткім жа для аўтара, у якога 
маглі быць свае падставы скарачаць і апускаць некаторыя падрабязнасці» 
[235, с. 231].

На думку даследчыцы Г. Лазуцінай, «вялікі рускі вучоны стварыў 
процівагу адносінам да журналістыкі як да прыдатку ўлад» [219, с. 69–
70]. Аднак выкладзеныя М. Ламаносавым меркаванні наўрад ці выконвалі 
ролю «процівагі» або своеасаблівага этычнага кодэкса, паколькі на той мо-
мант журналістыка была, безумоўна, уплывовай, але не з’яўлялася маса-
вай прафесіяй. Гісторыкі ўдакладняюць: знакавай з’явай, якая замацавала 
пераўтварэнне журналістыкі ва ўстойлівы сацыяльны інстытут, стала «капе-
ечная прэса» – так называлі танныя выданні для шырокіх слаёў насельніцтва, 
якія з’явіліся ў многіх краінах у першай палове XIX ст. Клопат аб прэстыжы 
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і аўтарытэце прафесіі садзейнічаў працэсу фарміравання, удасканалення і 
замацавання этычных стандартаў журналістыкі, кадыфікацыі норм паводзін.

Нараджэнне першых этычных кодэксаў (і не толькі журналісцкіх) звязана 
з імкненнем прафесійнай групы падтрымаць уласны прэстыж у вачах іншых 
членаў грамадства. Служэнне грамадству аб’яўляюць сваім галоўным аба-
вязкам усе прафесійныя карпарацыі. Аднак, як слушна зазначае Д. Аўраамаў, 
пісаныя правілы застануцца звычайнымі дэкларацыямі, калі яны не зама-
цуюцца ў свядомасці членаў прафесійнай групы як патрабаванні, з якімі 
належыць лічыцца. Менавіта грамадская думка прафесійнага асяроддзя га-
рантуе грамадству выкананне яго патрабаванняў [5, с. 56–57]. З’яўленне этыч-
ных кодэксаў стала значным этапам у фарміраванні прафесійна-маральных 
стандартаў журналістыкі. І справа не толькі і не столькі ў канкрэтна вы-
значаных эталонах паводзін і забаронах. Акурат на мяжы XIX і XX стст. у 
Еўропе і Амерыцы складваюцца магутныя газетныя манаполіі, прэса актыўна 
(а часам і бессаромна) пачынае выкарыстоўвацца для маніпулявання масавай 
свядомасцю, для інфармацыйна-гвалтоўнага насаджэння выгадных газетным 
гаспадарам поглядаў, ідэй, меркаванняў. У гэтай сітуацыі самі журналісты 
адчулі небяспеку ператварэння ў звычайныя «вінцікі» газетнага механізма 
[5, с. 58]. Акрамя таго, вострая крытыка ў адрас сродкаў масавай інфармацыі 
магла стаць нагодай для ўвядзення строгага дзяржаўнага рэгулявання іх 
дзейнасці, што цягнула б за сабой пагрозу свабодзе друку. Гэта не адпавя-
дала інтарэсам журналісцкай карпарацыі, якая ўбачыла выхад з сітуацыі ў 
стварэнні механізма самарэгуляцыі прэсы – распрацоўцы і прыняцці кодэксаў 
прафесійнай этыкі.

У 1920-я гг. кодэксы прафесійнай этыкі былі прыняты журналісцкімі 
карпарацыямі шэрагу краін. Першым пісаным кодэксам даследчыкі лічаць 
Хартыю прафесійных абавязкаў, прынятую ў 1918 г. у Францыі (у літаратуры 
называецца і іншая дата, іншая краіна: 1900 г., Швецыя, аднак гэты этычны 
кодэкс не атрымаў шырокага распаўсюджання). Сёння Хартыя прафесійных 
абавязкаў – асноўны этычны кодэкс французскіх журналістаў (дапаўненні 
былі ўнесены ў 1938 г.). У ёй адзначаецца: журналіст адказвае за ўсё, што 
ён піша; не дапускае неабгрунтаваныя абвінавачванні, паклёпы, падтасоўкі 
дакументаў, скажэнне фактаў і хлусню; не выкарыстоўвае несумленных 
метадаў атрымання інфармацыі; не злоўжывае добразычлівасцю іншых асоб; 
не падпісвае артыкулы, якія ўтрымліваюць камерцыйную або фінансавую 
рэкламу; не дапускае плагіяту; не выкарыстоўвае свабоду прэсы ў карыслівых 
мэтах [340, с. 201]. У адным з самых вядомых «дэбютных» прафесійна-
этычных дакументаў, Канонах журналізму, прынятых у ЗША ў 1923 г., указ-
ваецца: «З абавязкамі журналіста непарыўна звязаны абавязкі педагога і па-
пулярызатара» [340, с. 382]. У дакуменце не проста занатаваны рэкамендацыі 
на ўзроўні разважнага сэнсу, а зроблена спроба маральнай ацэнкі канкрэтных 
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сітуацый: «Загалоўкі павінны дакладна адпавядаць зместу артыкулаў»; «Газе-
та не павінна публікаваць меркаванні неафіцыйных асоб, якія наносяць шкоду 
рэпутацыі або маральнаму аўтарытэту асобы, папярэдне не пазнаёміўшы з 
гэтымі меркаваннямі чалавека, у адрас якога яны накіраваны» [340, с. 382]. 
Пісьмова зафіксаваныя зводы этычных правіл абумоўліваюць і задаюць не-
абходныя мадэлі паводзін у мэтах садзейнічання паспяховаму вырашэнню 
задач прафесіі.

Міжнародныя прынцыпы прафесійнай этыкі ў журналістыцы былі пры-
няты ў 1983 г. на IV Кансультатыўнай сустрэчы міжнародных і рэгіянальных 
журналісцкіх арганізацый. Дакумент распрацаваны ў якасці міжнароднай 
асновы і крыніцы дадатковага стымулявання для стварэння кодэксаў этыкі 
на нацыянальным і рэгіянальным узроўнях.У ім зафіксаваны і патлумачаны 
наступныя прынцыпы: права чалавека на атрыманне дакладнай інфармацыі; 
вернасць журналіста аб’ектыўнай рэальнасці; сацыяльная адказнасць і 
прафесійная сумленнасць журналіста; агульнадаступнасць сродкаў масавай 
інфармацыі і ўдзел грамадскасці ў іх рабоце; павага прыватнага жыцця і 
чалавечай годнасці; павага нацыянальнага супольніцтва, яго дэмакратыч-
ных інстытутаў і грамадскай маралі; павага ўсеагульных каштоўнасцей 
і разнастайнасці культур; барацьба супраць войнаў і іншых бед, якія па-
гражаюць чалавецтву; развіццё новага міжнароднага інфармацыйнага і 
камунікацыйнага парадку [340, с. 399–402].

Прафесійна-этычныя дакументы распрацаваны большасцю журналісцкіх 
арганізацый свету. У СССР Кодэкс прафесійнай этыкі журналіста быў прыня-
ты толькі ў красавіку 1991 г. Гэта звязана з тым, што камуністычная традыцыя 
на працягу многіх дзесяцігоддзяў вымушала журналістаў быць паслухмянымі 
выканаўцамі партыйных заданняў, «байцамі ідэалагічнага фронту». Размовы 
аб прафесійнай этыцы ў гэтых умовах укладаліся ў пракрустава ложа зада-
дзена-партыйнага фармату.

У 1990-х гг. на постсавецкай прасторы актывізуюцца і актуалізуюцца 
працэсы самарэгулявання СМІ. У Рэспубліцы Беларусь у гэты час дастаткова 
актыўна абмяркоўваліся пытанні медыяэтыкі. На факультэце журналістыкі 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта з 1992 г. пачала выкладацца вучэб-
ная дысцыпліна «Прафесійная этыка журналіста», распрацоўшчыкам якой 
з’яўляецца аўтар манаграфіі.

У Рэспубліцы Беларусь працуюць дзве журналісцкія арганізацыі: Беларускі 
саюз журналістаў (БСЖ) і Беларуская асацыяцыя журналістаў (БАЖ). Кожная 
з іх распрацавала і прыняла свой прафесійна-этычны дакумент: БСЖ – Кодэкс 
прафесійнай этыкі журналіста, БАЖ – Дэкларацыю прынцыпаў прафесійнай 
этыкі беларускіх журналістаў і сродкаў масавай інфармацыі.

У 1995 г. на IX з’ездзе Беларускага саюза журналістаў (самай масавай 
журналісцкай арганізацыі краіны) быў прыняты Кодэкс прафесійнай этыкі 
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журналіста [340, с. 97–102]. Задача гэтага дакумента – вызначэнне асноўных 
маральных арыенціраў, якімі павінен кіравацца журналіст пры ажыццяўленні 
прафесійных абавязкаў. Ён складаецца з трох частак: прынцыпы прафесійнай 
этыкі, парушэнні норм прафесійнай этыкі і ўскладанне адказнасці. Сацыяль-
ная адказнасць журналіста, праўдзівасць і аб’ектыўнасць, добрасумленнасць, 
павага агульначалавечых каштоўнасцей, прафесійная салідарнасць – гэтыя 
прынцыпы ў Кодэксе зафіксаваны як вызначальныя. Журналіст адказны перад 
чытачамі, гледачамі, слухачамі, а таксама перад грамадствам у цэлым за змест 
паведамленняў, што прапануюцца для апублікавання; за праўдзівае і своеча-
совае інфармаванне аўдыторыі аб актуальных праблемах, якія маюць грамад-
скую цікавасць. Забеспячэнне права грамадзян на інфармацыю – найпершы 
абавязак журналіста. Адзначаецца таксама, што журналіст павінен адмовіцца 
ад выканання задання, калі ўказанне выдаўца ці кіраўніцтва рэдакцыі ўступае 
ў супярэчнасць з патрабаваннямі грамадскай маралі або палажэннямі Кодэкса 
[340, с. 97].

Журналіст абавязаны даваць праўдзівае адлюстраванне рэчаіснасці 
шляхам публікавання дакладнай і вычарпальнай інфармацыі; ён не павінен 
станавіцца правадніком эгаістычнага прыватнага або групавога інтарэсу. 
Недапушчальна ўтойванне важнай для грамадства інфармацыі, скажэнне 
фактаў і іх няправільная інтэрпрэтацыя. Прафесійная сумленнасць забара-
няе журналісту карыстацца перавагамі, што вынікаюць з яго прафесійнага 
становішча, у асабістых інтарэсах, а таксама ў інтарэсах сваіх блізкіх. Нельга 
выкарыстоўваць СМІ для пераследу непажаданых асоб, звядзення асабістых 
рахункаў, задавальнення групавых і аўтарскіх амбіцый. Журналіст абавязаны 
захоўваць у тайне крыніцы канфідэнцыйнай інфармацыі, паважаць права на 
інтэлектуальную ўласнасць і аўтарскія правы асоб, не дапускаць зааўтарства 
і плагіяту [340, с. 98].

Як парушэнні прафесійнай этыкі, што ўшчамляюць права грамадзян на 
атрыманне інфармацыі, кваліфікаваны выпадкі, калі журналіст наўмысна 
абнародуе няправільную інфармацыю; з прычыны карыслівых ці іншых 
нізкіх меркаванняў хавае ці замоўчвае важную для грамадства інфармацыю, 
фальсіфікуе яе, скажае змест дакументальнай ці іншай крыніцы, дапускае 
сэнсавую праўку цытуемага дакумента і г. д. Як парушэнне прафесійнай 
этыкі, што ўшчамляе права грамадзян на свабоду выказвання думак, раз-
глядаюцца наступныя выпадкі: калі журналіст з эгаістычных, групавых ці 
іншых меркаванняў процідзейнічае вядзенню дыскусіі ці абнародаванню 
думак, з якімі ён не згодны; процідзейнічае абнародаванню крытычных або 
палемічных выступленняў наконт апублікаванага раней матэрыялу; калі 
ўводзіць грамадскасць у зман шляхам фабрыкацыі фіктыўных лістоў чытачоў, 
гледачоў ці слухачоў або выдае свой асабісты матэрыял за пункт гледжан-
ня ці вынік творчасці іншай рэальнай асобы (зааўтарства); калі журналіст 
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насуперак просьбе аўтара матэрыялу ці інтэрв’юіруемага не паказвае яму 
падрыхтаваны да распаўсюджання канчатковы тэкст, або робіць у тэксце 
істотныя змены без яго згоды, або абнародуе тэкст насуперак забароне аўтара 
ці інтэрв’юіруемага [340, с. 100].

У Кодэксе дакладна прапісаны праступкі супраць гонару і годнасці 
асобы: выпадкі, калі журналіст абнародуе звесткі, якія хоць і адпавядаюць 
рэчаіснасці, але, не маючы грамадскага значэння, наносяць шкоду гонару і 
годнасці асобы; калі журналіст падае ў нявыгадным святле грамадзяніна ці 
катэгорыю грамадзян у сувязі з іх полам, узростам, расавай і нацыянальнай 
прыналежнасцю, мовай, прафесіяй, месцам жыхарства, адносінамі да рэлігіі. 
Як парушэнні прафесійнага гонару кваліфікаваны выпадкі, калі журналіст 
выкарыстоўвае свой прафесійны статус для атрымання матэрыяльных ці 
іншых пераваг для сябе, сваіх родных і блізкіх ад трэціх асоб ці арганізацый; 
калі журналіст атрымлівае ад зацікаўленай асобы ці арганізацыі грашовыя 
сумы, падарункі, пэўныя перавагі або льготы, якія могуць аказаць уплыў на 
яго незалежнасць пры выкананні прафесійнага абавязку; калі журналіст, не 
папярэджваючы аб гэтым адпаведныя рэдакцыі, перадае адзін і той жа матэ-
рыял у дзве ці больш рэдакцыі або прапануе для абнародавання апублікаваны 
раней матэрыял (за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных законам); 
калі журналіст выкарыстоўвае свой прафесійны статус у якасці прыкрыц-
ця для збору інфармацыі на карысць пабочных асоб ці арганізацый, якія не 
з’яўляюцца сродкамі масавай інфармацыі [340, с. 100–101].

Кодэкс прафесійнай этыкі Беларускага саюза журналістаў неаднойчы 
выкарыстоўваўся пры разборы спрэчных сітуацый журналісцкай практыкі. 
На яго падставе Камітэт па прафесійнай этыцы (выбіраецца на з’ездзе БСЖ) 
рабіў экспертныя заключэнні на запыты судоў па ісках да журналістаў і 
СМІ. Асабліва часта канфліктныя сітуацыі ўзнікалі ў канцы 1990-х – пачат-
ку 2000- х гг., некаторыя з іх прааналізаваны намі ў манаграфіі «Мараль-
на-этычныя прыярытэты беларускага друку» [298]. Так, члены Камітэта па 
прафесійнай этыцы БСЖ на запыт суда Першамайскага раёна г. Мінска ад 
24 кастрычніка 1997 г. правялі экспертызу па матэрыялах грамадзянскай 
справы па іску Г. Кудровай да Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі 
Рэспублікі Беларусь, недзяржаўнай студыі «Фобас» аб абароне гонару і 
годнасці. Сутнасць справы ў наступным. 13 лістапада 1996 г. па канале Бе-
ларускага тэлебачання быў паказаны фільм «Справа па абвінавачанні» аб 
цяжкім злачынстве, забойстве з расчляненнем цела, здзейсненым А. Баха-
навым (01.02.1995 ён быў прыгавораны да выключнай меры пакарання – 
расстрэлу). У фільме размова ішла пра тое, што маці злачынца – вадзіцель 
трамвая. У канцы карціны паказаны эпізод: вадзіцель трамвая ісціца Г. Ку-
дрова на сваім рабочым месцы. Адначасова з паказам у кадры яе твару ідзе 
каментарый вядучага: як быў здзіўлены суддзя, што разглядаў гэту справу, 
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пазнаўшы ў маці злачынца вадзіцеля трамвая, у якім ён пастаянна ездзіць 
на працу. З гэтых кадраў і адпаведнага дыктарскага тэксту глядач, на думку 
ісціцы, можа зрабіць выснову, што менавіта яна з’яўляецца маці злачын-
ца. Г. Кудрова палічыла, што гэтыя кадры зневажаюць яе гонар і годнасць. 
Вывучыўшы матэрыялы справы, эксперты прыйшлі да высновы, што фільм 
«Справа па абвінавачанні» з’яўляецца дакументальна-публіцыстычным, яго 
аўтарамі прыменены шэраг прыёмаў, дапушчальных з пункту гледжання 
тэорыі і практыкі журналістыкі: выкарыстанне доўгага кадра і буйнога пла-
на, трэвелінгу (наезд камеры для акцэнтавання ў адлюстраванні найважней-
шага элемента кадра), выкарыстанне кампазіцыі сюжэта, калі каментарый 
вядучага суправаджаецца відэарадам. Аднак пры канструктыўным мантажы 
фільма (працэс злучэння кадраў так, каб паміж імі ўзнікла сэнсавая сувязь) 
аўтарамі фільма дапушчаны недакладнасці: суаднесенасць адлюстравання 
ісціцы (яе твару ў люстэрку кабіны вадзіцеля трамвая) са словамі «ў маці 
расстралянага сына ён пазнаў...» персаніфікавала гэтыя словы, надаўшы ім 
рысы экраннага вобразу, і па прычыне «фізічнай дакладнасці» тэлевізійнага 
адлюстравання дало нагрузку дадатковай удакладняльнай інфармацыі. Экс-
перты БСЖ адзначылі, што ў дадзеным выпадку экранны вобраз у спалучэнні 
з закадравым тэкстам наводзіць гледача на асабісты каментарый, даючы маг-
чымасць самастойна выявіць узаемасувязь гэтых двух паведамленняў. Роля 
ісціцы ў фільме можа быць успрынята гледачамі адназначна: вадзіцель трам-
вая і маці злачынца – адна асоба. Нельга прызнаць этычным выкарыстанне 
звестак аб канкрэтным чалавеку для апісання падзеі, удзельнікам якой ён 
не з’яўляецца, без яго згоды – тым больш калі аб падзеі даецца негатыўная 
інфармацыя. Навязаная чалавеку роля можа выклікаць адмоўную ацэнку на-
вакольных з пункту гледжання маральных прынцыпаў. Напрыклад, жанчына, 
невінаватая ў тым, што яе сын здзейсніў злачынства, можа быць асуджа-
на грамадскай думкай за памылкі выхавання (бо яе сын вырас чалавекам 
жорсткім, са звярынымі інстынктамі). Члены Камітэта па прафесійнай этыцы 
Беларускага саюза журналістаў прыйшлі да высновы, што ў кантэксце дадзе-
нага журналісцкага матэрыялу вышэйпрыведзены эпізод з этычнага пункту 
гледжання можа прыніжаць гонар і годнасць ісціцы. Гэта было патлумачана 
ў адпаведным экспертным заключэнні ад 25 чэрвеня 1999 г. [298, с. 57–58].

Беларуская асацыяцыя журналістаў у 1997 г. прыняла Дэкларацыю 
прынцыпаў прафесійнай этыкі беларускіх журналістаў і сродкаў масавай 
інфармацыі, пазней яна была дапрацавана і атрымала назву «Дэкларацыя 
прынцыпаў прафесійнай этыкі журналіста». Дакумент складзены ў выгля-
дзе рэкамендацый прытрымлівацца прафесійна-этычных прынцыпаў, у тым 
ліку: паважаць права грамадства ведаць праўду; абараняць права на атрыман-
не і распаўсюд інфармацыі, свабоду выказвання; імкнуцца да максімальнай 
дакладнасці інфармацыі, глыбіні і праўдзівасці аргументаў падчас выказ-
вання сваіх поглядаў, пазіцый і меркаванняў; прызнаваць адкрыта і сумлен-
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на ўласныя памылкі; лічыць недапушчальным плагіят, свядомае скажэнне 
фактаў, заведама недакладныя каментарыі, неабгрунтаваныя абвінавачванні, 
не дагаджаць тым, хто пры ўладзе, памятаць, што кантроль за дзейнасцю ўлад 
з’яўляецца адной з найважнейшых функцый сродкаў масавай інфармацыі; 
выказваць салідарнасць з калегамі, якія пераследуюцца за прафесійную 
журналісцкую дзейнасць, і г. д. [135]. Дадзенае даследаванне не ставіць на 
мэце спецыяльны грунтоўны аналіз прафесійна-этычных дакументаў, і ўсё ж 
адзначым, што «пераследавацца» за журналісцкую дзейнасць супрацоўнікі 
масмедыя могуць у выніку парушэння прававых норм, элементарных 
дысцыплінарных правапарушэнняў. У такім выпадку ўзнікае правамернае 
пытанне: чаму этычна абгрунтавана выказваць салідарнасць з парушальнікам? 
У 2006 г. на з’ездзе БАЖ прыняты Кодэкс журналісцкай этыкі. «Нормы ко-
дэкса не з’яўляюцца абавязковымі патрабаваннямі, а сфармуляваны ў якасці 
маральных арыенціраў, эталона, па якім супрацоўнікі СМІ могуць звяраць 
сваю прафесійную працу», – адзначана ў дакуменце [189].

Аўтару манаграфіі як распрацоўшчыку і выкладчыку вучэбнай дысцыпліны 
«Прафесійная этыка журналіста» журфака БДУ ў 1999 г. быў дасланы ліст за 
подпісам тагачаснага намесніка старшыні Камісіі па этыцы БАЖ С. Ваганава 
(зыходны № 10 ад 04.03.1999): «Комиссия по этике Белорусской ассоциации 
журналистов обращается к Вам с просьбой провести независимую экспертизу 
по делу о соблюдении членом ассоциации Маслюковой Л. Декларации прин-
ципов профессиональной этики белорусских журналистов и СМИ, принятому 
к рассмотрению по инициативе комиссии. Комиссию, в частности, интересует, 
насколько совместима профессиональная деятельность Маслюковой с пун-
ктами 2, 4, 5, 9, 10 упомянутой Декларации. Вызывает сомнение и этическая 
чистоплотность ряда принадлежащих перу Маслюковой публичных форму-
лировок о принципах журналистской деятельности, что также требует квали-
фикационного анализа». Да ліста былі прыкладзены копіі каля 20 публікацый 
указанага аўтара. Аднак канкрэтныя пытанні для экспертнага вывучэння 
прадстаўленых матэрыялаў Камісіяй па этыцы БАЖ не былі сфармуляваны 
(надзвычай абстрактна: «насколько совместима профессиональная деятель-
ность с пунктами…»). Сутнасная пастаноўка задач для незалежнай экспер-
тызы не ўдакладнена, што выклікала аб’ектыўныя цяжкасці для грунтоўнага 
доследу прадстаўленых творчых работ журналіста на прадмет суаднясення іх 
з названымі пунктамі Дэкларацыі БАЖ. Не ўказана, якія канкрэтна тэкставыя 
фрагменты «публичных формулировок о принципах журналистской деятель-
ности» выклікаюць сумненні, – а значыць, у ролі ініцыятара пастаноўкі асоб-
ных пытанняў мог міжволі апынуцца сам незалежны эксперт, а не Камісія па 
этыцы БАЖ. У лісце таксама не канкрэтызавана, што маецца на ўвазе, калі 
гаворка ідзе аб «прафесійнай дзейнасці» журналіста. Паняцце «прафесійная 
дзейнасць» шматсемантычнае, шматзначнае, паколькі ўключае ў сябе досыць 



166

шырокае кола пытанняў. Прафесійную дзейнасць журналіста можна разглядаць 
у самых розных аспектах: як творчае майстэрства, працэс збору інфармацыі, 
працэдуру праўкі чытацкіх допісаў і г. д. Паколькі канкрэтна не вызначаны 
крытэрыі, адсутнічае і дакладна акрэслены прадмет аналізу, таму на прыкла-
дзе прадстаўленых матэрыялаў не ўяўлялася магчымым даследаваць і ацаніць 
прафесійную дзейнасць журналіста адносна Дэкларацыі БАЖ [299, с. 34–35].

У 2014 г. у Вільнюсе выйшла кніга старшыні Камісіі па этыцы БАЖ 
А. Гуляева «Прафесійная этыка журналіста. Ад кодэкса будаўніка камунізму 
да этычных кодэксаў СМІ», дзе прыводзіцца нямала цікавых прыкладаў раз-
гляду этычных канфліктаў. «В Белорусской ассоциации журналистов, которая 
объединяет в основном коллег негосударственных СМИ, количество обраще-
ний в комиссию по этике за последние годы увеличилось», – канстатуе аўтар 
[108, с. 59]. Выданне ўтрымлівае і досыць спрэчныя (тэарэтычна і этычна) 
сентэнцыі, напрыклад: «Очень важный момент: этика журналистов и этика 
редакторов и издателей (часто в одном лице) – это разные этики» [108, с. 150]. 
Этыка або ёсць, або яна адсутнічае: «этык» не можа быць, як грыбоў у лесе… 
А. Гуляеў прапануе сваю відавую градацыю СМІ, абвяшчаючы, што «сегодня 
в Беларуси существуют два вида СМИ: “государственные” и “негосудар-
ственные”. Они имеют разный статус, у них разное материальное положение, 
разная информационная политика и, естественно, разное понимание проблем 
профессиональной этики» [108, с. 40].

Сярод адмысловых аўтарскіх рэкамендацый калегам вылучаецца наступ-
ная: «Хорошо бы понимать, что так называемая государственная журналисти-
ка и профессиональная этика журналиста – понятия несовместимые. Там, где 
есть профессиональная этика журналиста, не может быть “государственной” 
журналистики, и там, где есть “государственная” журналистика, не может 
быть профессиональной этики» [108, с. 178]. Тэндэнцыйная катэгарычнасць 
старшыні Камісіі па этыцы БАЖ не можа не здзіўляць, як і яшчэ адна па-
ментарску сфармуляваная рэкамендацыя калегам: «Смиритесь с тем, что в 
каждом из нас есть не только добро от Христа, но и зло от Иуды. Жизнь жур-
налиста вынуждает (?! – Т. П.) демонстрировать как то, так и другое» [108, 
с. 178]. Калі старшыня па этыцы БАЖ мяркуе, што журналіст – напалову 
Хрыстос, напалову Іуда, і лічыць цалкам дапушчальным у журналістыцы «зло 
ад Іуды», пра якую этыку ўвогуле можна весці размову?

Незразумела, чаму аўтар кнігі па прафесійнай этыцы журналіста 
зашыфраваў назвы медыя – нават у тых выпадках, калі размова ідзе пра «ре-
дакционный манифест негосударственной газеты “Z”» [108, с. 52], «принципы 
редакционной политики сайта “N”» [108, с. 54]. Калі згаданыя дакументы 
існуюць у рэальнасці, дзеля чаго ствараць рэбусы? А. Гуляеў адзначае, што 
польская «Gazeta Wyborcza» 21 верасня 2012 г. перадрукавала мемарандум з 
«The New York Times», згодна з якім журналісты могуць адмовіць суразмоўцу 
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ва ўзгадненні тэксту інтэрв’ю: «Практика согласования текста при подго-
товке интервью несет за собой риск того, что читатели получат ошибочное 
впечатление, потому что мы предоставляем собеседникам чересчур большой 
контроль над текстом» [108, с. 56]. Аднак кожны медыяпрафесіянал ведае: у 
выпадку, калі гэта не лаканічнае інтэрв’ю «пытанне – адказ», не кароткі ка-
ментарый «з нагоды», а грунтоўны (часам шматгадзінны) дыялог з цікавым, 
аўтарытэтным субяседнікам, узгадненне па яго просьбе тэксту інтэрв’ю – 
абавязковая ўмова і безумоўная гарантыя дакладнасці звестак, якія прыво-
дзяцца. А «падлоўліваць» суразмоўцу на агаворках, чапляцца за выпадкова 
прамоўленыя ў час доўгай гутаркі недакладнасці – усё гэта не мае нічога 
агульнага з прафесійнай этыкай журналіста.

Згодна з артыкулам 28 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб сродках маса-
вай інфармацыі» (2008) створаны Грамадскi каардынацыйны савет у сферы 
масавай iнфармацыi, якi складаецца з прадстаўнiкоў дзяржаўных органаў, 
грамадскiх аб’яднанняў, сродкаў масавай iнфармацыi і iншых арганiзацый. 
Асноўнай задачай савета з’яўляецца каардынацыя ўзаемадзеяння органаў 
дзяржкіравання, грамадскіх аб’яднанняў і іншых арганізацый, якія працуюць 
у сферы сродкаў масавай інфармацыі. Склад Грамадскага каардынацыйнага 
савета i палажэнне аб iм зацверджаны Саветам Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь 
29 кастрычніка 2008 г., старшынёй савета прызначаны галоўны рэдактар газе-
ты «Советская Белоруссия» П. Якубовіч. Ён так сфармуляваў сваю пазіцыю: 
«Мы зможам шукаць ісціну ў дыскусіях і зможам пазбегнуць канфрантацыі. 
Савет будзе не месцам для “выпускання пары”, а пляцоўкай для выпрацоўкі 
рашэнняў і іх прасоўвання на адміністрацыйным узроўні» (Советская Бело-
руссия. 2009. 5 лютага). Аб пачатку работы Грамадскага каардынацыйнага 
савета ў сферы СМІ і яго перспектывах П. Якубовіч падрабязна расказаў у 
вялікім інтэрв’ю парталу «Белорусские новости», якое было апублікавана ў 
«Советской Белоруссии» 14 красавіка 2009 г. пад загалоўкам «Совет по СМИ 
не будет ни адвокатом, ни прокурором».

Паколькі ў Законе «Аб сродках масавай інфармацыі» прапісана, што 
журналiсты ў сваёй дзейнасцi павiнны няўхiльна выконваць нормы прафесiйнай 
этыкi i агульнапрынятыя нормы маралi (артыкул 4) [2, с. 2], на наш погляд, ап-
тымальным варыянтам было б прыняцце агульнага Кодэкса прафесійнай этыкі 
беларускага журналіста, які б сумесна распрацавалі прадстаўнікі Беларускага 
саюза журналістаў і Беларускай асацыяцыі журналістаў пры ўдзеле Грамадска-
га каардынацыйнага савета ў сферы масавай iнфармацыi.

Этычныя кодэксы, прынятыя большасцю журналісцкіх арганізацый свету, 
вызначаюць прыярытэтныя маральна-прафесійныя каштоўнасці. Іх асноўная 
функцыя – уздзейнічаць на паводзіны журналістаў, абуджаючы адказнасць 
перад грамадствам. Прыняцце этычнага кодэкса – крок добраахвотны: вы-
кананне прынцыпаў і норм, зафіксаваных у ім, не прадугледжвае прымусу, а 
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дасягаецца сілай грамадска-маральнага ўздзеяння. Як справядліва адзначае 
Г. Лазуціна, «сацыяльная рэчаіснасць – невычэрпная крыніца калізій, вы-
прабаванне якімі вытрымлівае не кожны. Нехта з журналістаў, нягледзячы 
ні на што, узнімаецца да вышэйшага ўзроўню маральнасці, да вышэйшага 
ўзроўню прафесійна-маральнай сталасці... А хтосьці становіцца сорамам 
прафесіі» [219, с. 51].

Пакуль што мала даследаваны ўплыў этычных кодэксаў на паводзіны 
журналістаў у сітуацыях, калі яны не гіпатэтычна, а рэальна сутыкаюцца 
з этычнымі праблемамі. Безумоўна, кодэксы не ўтрымліваюць канкрэтных 
гатовых адказаў, ніводны нават самы падрабязны і дэтальны кодэкс не можа 
прадугледзець усе этычна-праблемныя калізіі, якія ўзнікаюць у працэсе 
журналісцкай практыкі. У некаторых буйных перыядычных выданнях свету, 
інфармацыйных агенцтвах прыняты свае этычныя кодэксы. У ЗША, напры-
клад, існуюць дакументы, якія рэгламентуюць маральныя нормы прафесійнай 
дзейнасці Асацыяцыі выдаўцоў і менеджменту, Асацыяцыі журналістаў элек-
тронных СМІ, Нацыянальнай асацыяцыі фотарэпарцёраў і інш. У Расійскай 
Федэрацыі акрамя Кодэкса прафесійнай этыкі расійскага журналіста (1994) 
прынята Дэкларацыя Маскоўскай хартыі журналістаў (1994), Дэкларацыя 
Гільдыі судовых рэпарцёраў (1997), Хартыя тэлерадыёвяшчальнікаў (1999), 
іншыя карпаратыўныя, рэгіянальныя і рэдакцыйныя прафесійна-этычныя 
дакументы. Прааналізаваўшы сітуацыю, даследчыца Я. Пісьменная адзначае, 
што «некаторыя расійскія выданні маюць напісаныя і прынятыя рэдакцыйным 
калектывам этычныя кодэксы, але ў большасці выпадкаў пра іх забываліся 
адразу ж пасля таго, як прымалі» [324, с. 7]. У Беларусі карпаратыўныя і рэ-
дакцыйныя кодэксы медыяэтыкі ў стадыі распрацоўкі.

Найбольш эфектыўным інстытутам вырашэння спрэчных пытанняў 
многія даследчыкі і журналісты-практыкі называюць самарэгуляванне мас-
медыя. Н. Доўнар, напрыклад, разглядае самарэгуляванне СМІ як спосаб 
забеспячэння інфармацыйнай бяспекі: «Вялікую заваёву чалавецтва – сва-
боду слова – можна знішчыць з дапамогай яе самой. Таму дэмакратычныя 
дзяржавы няспынна працуюць над распрацоўкай механізмаў рэалізацыі гэ-
тай свабоды. Значную ролю адыгрываюць інстытуты прававога рэгулявання 
і самарэгулявання сродкаў масавай інфармацыі. Задачы гэтых інстытутаў 
цесна звязаны з задачамі, якія вырашае журналістыка, і накіраваны перш за 
ўсё на павышэнне сацыяльнай адказнасці ўсіх удзельнікаў інфармацыйных 
адносін» [119, с. 126]. На думку даследчыцы, інстытут самарэгулявання як 
найважнейшы сацыяльны рэгулятар у дзейнасці СМІ «варта разглядаць як 
складаную шматузроўневую сістэму інфармацыйнай сферы з уласцівай толькі 
яму спецыфікай. Ён грунтуецца на прынцыпах добраахвотнасці, свядомасці 
і адказнасці, адрозніваецца разнастайнасцю відаў, форм органаў самарэгуля-
вання і шматфункцыянальнасцю іх дзейнасці» [119, с. 126].
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У Беларусі ў апошнія гады актыўна абмяркоўваюцца шляхі паляпшэння 
прафесійных стандартаў, спосабы вырашэння маральных спрэчак, а таксама 
магчымасць стварэння органаў самарэгулявання СМІ з улікам вопыту іншых 
краін. Вялікі семінар-трэнінг, прысвечаны гэтай тэматыцы, прайшоў у Мінску 
ў верасні 2009 г. Ён быў арганізаваны Бюро Прадстаўніка АБСЕ па пытаннях 
свабоды прэсы пры падтрымцы міністэрстваў інфармацыі і замежных спраў 
Рэспублікі Беларусь. У семінары бралі ўдзел журналісты многіх беларускіх 
выданняў і тэлерадыёкампаній, выкладчыкі факультэтаў журналістыкі і права, 
кіраўнікі БСЖ і БАЖ, замежныя эксперты па сродках масавай інфармацыі з 
розных краін свету. Праблема даверу СМІ носіць міжнародны характар, са-
марэгуляванне дапамагае захаваць рэпутацыю, сацыяльны статус і аўтарытэт 
журналістыкі. Асноўная функцыя самарэгулявання – забеспячэнне адказнасці 
прэсы перад грамадствам, галоўны інструмент – этычныя стандарты прафесіі 
і стварэнне механізмаў кантролю за іх выкананнем. Развітая сістэма сама-
рэгулявання павышае якасць працы журналістаў і ў той жа час абараняе 
інтарэсы медыя, нясе карысць і стваральнікам, і спажыўцам сродкаў масавай 
інфармацыі. Медыясупольнасць атрымлівае выразныя арыенціры і кампе-
тэнтную дапамогу ў вырашэнні канфліктных сітуацый: «Самарэгуляванне – 
дакладны шлях садзейнічання росту прафесіяналізму і глабальнай адказнасці. 
З публікацыямі, якія неабгрунтавана зневажаюць пэўныя сегменты грамадства 
або безадказна грэбуюць глабальным кантэкстам, неабходна разбірацца праз 
органы самарэгулюемай этыкі якаснай прэсы» [347, с. 21]. Медыяэксперты 
ўдакладнілі: самарэгуляванне – гэта не цэнзура і не самацэнзура, яно – ва 
ўсталяванні мінімальных прынцыпаў этыкі, дакладнасці той інфармацыі, 
якая дае права асобе, пры захаванні рэдакцыйнай свабоды, атрымліваць 
паведамленні, выказваць сваю думку: «Памылкі робяць і прэса, і аўдыторыя... 
Самарэгуляванне прэсы – якраз той інструмент, які закліканы структураваць 
гэтыя ўзаемаадносіны, самаарганізаваць журналістаў, павысіць якасць і адказ-
насць СМІ за сваю працу. Розныя калізіі могуць узнікаць паўсюль і паўсюдна, 
інструмент самарэгулявання дазваляе зняць многія супярэчнасці; у той жа час 
спрэчкі, якія ўзнікаюць, можна вырашаць на дасудовым этапе» [330, с. 32].

Часцей за ўсё ў сусветнай практыцы ролю самарэгулятараў СМІ бяруць на 
сябе саветы па прэсе, першы з якіх з’явіўся ў Швецыі ў 1916 г. Найважнейшая 
іх функцыя – вырашэнне канфліктных сітуацый у галіне прафесійнай этыкі. 
Не існуе адзінага рэцэпта фарміравання падобных структур, іх ідэальнай 
мадэлі. У склад адных саветаў уваходзяць толькі журналісты, у склад іншых – 
таксама выдаўцы, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый, эксперты. Гэтыя 
структуры – захавальнікі журналісцкай этыкі і свабоды прэсы, паколькі 
не палітыкі і не суддзі прымаюць аператыўныя рашэнні па канфліктных 
сітуацыях, а сама прэса: «Самарэгуляванне абараняе як свабоду выражэння 
думак, так і грамадзян ад злоўжывання гэтай свабодай, прычым абазнача-
ныя два прынцыпы нярэдка ўступаюць у супярэчнасць. Неабходна дакладнае  
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вызначэнне таго, што складае грамадскі інтарэс» [347, с. 27]. Праблему 
самарэгулявання масмедыя ў Беларусі, на наш погляд, важна разглядаць у 
трыадзінстве: тэорыя – практыка – вопыт, назапашаны прафесійнай суполь-
насцю ў нацыянальным і міжнародным маштабах [299, с. 38–39].

У апошні час новае асэнсаванне набывае дэанталогія (ад грэч. deon – доўг, 
належнае) – раздзел этыкі, які даследуе праблемы доўгу, норм належных 
паводзін, усяго, што выражае патрабаванні маральнасці ў форме прадпісанняў. 
Тэрмін быў уведзены І. Бентамам у рабоце «Дэанталогія, або Навука аб 
маралі». Аднак, па трапнай заўвазе Я. Прохарава, зместавае напаўненне гэ-
тага паняцця ў дачыненні да журналістыкі «ў многім туманнае» [342, с. 214], 
у яго ўкладваюць самыя розныя значэнні. Адны даследчыкі дэанталогіяй 
называюць правы, абавязкі, адказнасць журналіста, звязаныя перш за ўсё з 
асэнсаваннем і рэалізацыяй прынятых законаў; другія звязваюць дэанталогію 
з сістэмай этычных норм; трэція ўвязваюць заканадаўчыя нормы з этычнымі; 
чацвёртыя трактуюць гэта паняцце як зводку і інтэрпрэтацыю прэцэдэнтаў 
«на мяжы» (і як праяву супярэчнасцей) норм заканадаўства і этыкі. Мы цал-
кам згодны з Я. Прохаравым: дэанталогія можа разглядацца «як шырокая 
сістэма норм, што вызначае характар ажыццяўлення інфармацыйнай палітыкі 
(нацыянальнай, дзяржаўнай, партыйнай і інш.) у сферы СМІ» [342, с. 15]; яна 
«нібыта адраджаецца да новага жыцця ў сувязі з актуальнай патрэбнасцю 
ўбачыць цэласную сістэму розных норм, якія забяспечваюць годнае выкананне 
ўсяго аб’ёму абавязкаў, разглядаемых як прафесійны доўг у дэмакратычным 
грамадстве» (курсіў аўтара. – Т. П.) [342, с. 15].

Дэанталагічныя нормы журналістыкі бяруць вытокі непасрэдна ў 
журналісцкай практыцы, дзе назапашваецца і першапачаткова асэнсоўваецца 
жывы эмпірычны матэрыял, складваюцца прэцэдэнтныя феномены. 
Пісьменнік Ю. Бондараў, успамінаючы сваю журналісцкую працу, пісаў: 
«У маладосці я некалькі гадоў аддаў рабоце ў газеце і добра ведаю, як ства-
раюцца фальшывыя рэпутацыі і нізвяргаюцца аўтарытэты... як праўда выда-
ецца з нявіннай усмешкай за хлусню, а хлусня падаецца з сур’ёзным выглядам 
за праўду. Прычым рознага роду абвяржэнні, прабачэнні і “памылкі друку” 
адыгрываюць ролю запозненай жалобнай прамовы, шчодра перагружанай 
эпітэтамі. Абвяржэнні гэтыя мала хто чытае – дастаткова было паверыць у 
паклёп – ён жа заўсёды больш востры, выклікае цікаўнасць... Таму з маладых 
гадоў я трывала засвоіў на ўсё жыццё адно: у прафесіі журналіста вельмі 
многае залежыць ад маральнай катэгорыі, імя якой – “сумленнасць”, паняц-
це, што існуе на ўсіх кантынентах. Калі ж пакут сумлення няма ў генах, то 
пяро журналіста прыносіць грамадству шкоду і разбурэнне» (Литературная 
газета. 1988. 14 снежня). Этыка журналіста з’яўляецца адным з найважней-
шых падмуркаў у вызначэнні аксіялагічных прыярытэтаў творчай дзейнасці. 
Прафесія дае журналісту права і «больш таго, абавязвае вяршыць ад імя гра-
мадства публічны маральны суд над з’явамі, што прыцягваюць грамадскі 
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інтарэс» [6, с. 3]. Журналіст здольны ажыццявіць гэта толькі тады, калі адчу-
вае маральнае права на слова. Духоўна сфарміраваную асобу характарызуе 
ўнутранае прыняцце маральных прынцыпаў, гуманістычных каштоўнасцей, 
норм грамадства, прычым прыняцце іх адпаведна асабістаму перакананню. 
Галоўнае ў дадзеным выпадку не этычныя веды самі па сабе, а своеасаблівае 
«ўкараненне» этычных норм, іх «пераплаўка» ў маральнасць. Журналіст 
павінен увабраць у сябе, засвоіць патрабаванні да яго грамадства, нарматывы 
маральных паводзін не толькі ў тэарэтычнай, але і ў эмацыйна-пачуццёвай 
форме, на ўзроўні звычак і ўстановак.

Імклівае развіццё журналістыкі і інфармацыйна-камунікатыўных 
тэхналогій абумоўлівае з’яўленне новых этычных дылем і дыскусійных 
пытанняў, што патрабуюць узважанай маральнай рэфлексіі адносна 
абнаўлення прафесійных установак, удасканалення норм журналісцкай 
практыкі. Захоплена-эйфарычныя адносіны да журналістыкі, характэрныя 
для другой паловы 1980-х гг., ужо к канцу 1990-х ператварыліся ў асцярожна-
недаверлівыя. Сярод шэрагу прычын, якія абумовілі гэту з’яву, – этычна не-
дапушчальныя метады збору і апрацоўкі інфармацыі, якімі ўсё часцей ка-
рыстаюцца журналісты. Варта адзначыць, што рэпарцёраў, для якіх не існуе 
маральнай дэтэрмінацыі прафесійнай дзейнасці, не так і шмат, аднак зноў 
бездакорна спрацоўвае старая аксіёма: лыжка дзёгцю псуе бочку мёду.

«Лыжка дзёгцю» айчыннай журналістыкі «гатуецца» ў асноўным у мас-
медыя, якія прэтэндуюць на «максімальную дасведчанасць», «сенсацыйную 
аб’ектыўнасць», «гранічную адкрытасць». Пры гэтым спажывецкія адносіны 
да інфармацыі культывуюцца, становяцца ледзь не рэдакцыйнай нормай. 
Невыпадкова ў гэтых умовах і сама інфармацыя ўспрымаецца асобнымі 
рэдакцыямі і журналістамі не як грамадская каштоўнасць, а як тавар, звы-
чайны прадмет куплі-продажу. Праўдзівасць, аб’ектыўнасць, сацыяльная 
адказнасць – гэтыя фундаментальныя прынцыпы журналістыкі адыходзяць 
на другі план, як і нормы прафесійнай этыкі. Зарыентаваныя на кідкую, «пры-
гожую», «таварную» інфармацыю, журналісты не клапоцяцца пра рэпутацыю 
прафесіі, не абцяжарваюць сябе праверкай дакладнасці атрыманых звестак, не 
грэбуюць чуткамі і плёткамі, адвольна выкарыстоўваюць прыём замоўчвання 
адных фактаў і гіпертрафіраванай падачы іншых, не захоўваюць (нягледзячы 
на папярэднюю дамоўленасць) канфідэнцыяльнасць крыніцы інфармацыі 
і г. д. Пералік прафесійна-этычных парушэнняў, якія шкодзяць аўтарытэту 
журналістыкі, можна доўжыць [299, с. 69].

Найбольш «кемлівыя» ў сэнсе здабычы «сенсацыйнай» інфармацыі 
журналісты напрыканцы 1990-х гг. нават звычайную тэлефонную гутарку пачалі 
ператвараць у сапраўдную пастку для субяседніка. Маюцца на ўвазе сітуацыі, 
калі ў працэсе тэлефоннай размовы журналіст, не папярэдзіўшы суразмоўцу, 
вядзе аўдыязапіс, які потым – у якасці эксклюзіўнай інфармацыі – выдаецца 



172

ў СМІ. Досыць паказальны прыклад – змешчанае ў газеце «Народная воля» 
17 красавіка 2001 г. інтэрв’ю з пісьменніцай В. Іпатавай пад кідкім загалоўкам 
«Наш пісьменнік – даволі інертная асоба», а побач – саркастычна-з’едлівы 
рэдакцыйны каментарый адносна інтэрв’юіраванай. Як высветлілася пазней, 
інтэрв’ю як такога ўвогуле не было. Журналістка гутарыла з пісьменніцай па 
тэлефоне, не папярэдзіўшы, што размова запісваецца на дыктафон і будзе змеш-
чана ў газеце. Адразу пасля публікацыі В. Іпатава накіравала ў рэдакцыю ліст з 
нагоды так званага «інтэрв’ю»: «Якое ж было маё здзіўленне, калі я праз пару 
дзён ужо чытала хаатычныя, выдраныя з агульнага кантэксту, убогія, каснаязыч-
ныя сказы... якія выдаваліся за маё бачанне праблемы пісьменніцкага выбару!.. 
Ніколі я не думала, што ў газеце, якая называе сябе дэмакратычнай, культыву-
юцца метады папарацы». Гэты допіс так і не з’явіўся на старонках «Народнай 
волі»; супрацоўнікі газеты не патэлефанавалі пісьменніцы, каб патлумачыць 
сваю пазіцыю. Таму В. Іпатава апублікавала матэрыял «Не пераступаць мяжу...» 
у газеце «Звязда» 4 мая 2001 г. Пісьменніца прызналася, што яе балюча здзівіла 
непавага да слова груба зняважанага газетай чалавека, парушэнне яго права 
даць тлумачэнне ў адказ на знявагу: «Каму ж як не людзям, якія працуюць 
са словам, павінна быць вядома, што адно слова, вырванае з кантэксту, можа 
змяніць увесь сэнс. Ды што там слова! Коска, і тая можа значыць невымерна 
шмат – усім яшчэ з дзяцінства вядома славутае “пакараць нельга памілаваць”». 
Пасля выступлення В. Іпатавай у «Звяздзе» «Народная воля» вырашыла даць 
адказ, аднак публікацыя ў нумары за 8 мая 2001 г. мала нагадвае прабачэнне: 
«Нас здзівілі нецярпенне і гнеў аўтаркі... Закон аб друку дазваляе вырашаць лёс 
пісьма месяц, пісьмо Іпатавай знаходзілася ў рэдакцыі толькі два тыдні». Спасы-
лаючыся на заканадаўства, рэдакцыя чамусьці не ўпамянула, што ў артыкуле 40 
Закона Рэспублікі Беларусь «Аб друку і іншых сродках масавай інфармацыі» 
(1995) дакладна прапісана: журналіст абавязаны «пры атрыманні інфармацыі ад 
грамадзян і службовых асоб паведамляць ім аб правядзенні аўдыё- і відэазапісу, 
кіна- і фотаздымак» [1]. Замест таго каб прызнаць сваю памылку, рэдакцыя зноў 
пайшла ў наступ – мяркуючы, што гэта найлепшы сродак абароны. Толькі вось 
ці да месца ментарская з’едлівасць: «“Народная воля” паважае і любіць Вольгу 
Іпатаву так моцна і шчыра, што дазволіла сабе сяброўскую іронію – назвала 
яе “начальніцай пісьменнікаў” і “пісьменніцай-разумніцай”. <…> Што ты-
чыцца быццам бы абразлівага словазлучэння “пісьменніца-разумніца”, то тут 
“Народная воля” пакаянна здымае другое слова, пакідаючы за Іпатавай адно, 
і піша яго з вялікай літары: Пісьменніца. Верым, што без “разумніцы” Вольга 
Іпатава зразумее, што мы велікадушна даруем ёй грубыя ўколы ў адрас нашых 
супрацоўнікаў». В. Іпатава прызналася, што «атрымала жорсткі, але, відаць, 
патрэбны ўрок “новай журналістыкі”, пры якой з некаторымі схільнымі да скан-
дальнага стылю прадстаўнікамі нашай агульнай прафесіі трэба сябе паводзіць 
надзвычай асцярожна. Каб не даць сябе задушыць у “сяброўскіх” абдымках» 
(Звязда. 2001. 12 мая).
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Сітуацыя дакладна высвеціла спецыфіку работы журналістаў, для якіх 
прымальныя любыя сродкі збору «таварнай» інфармацыі. У гэтых умовах 
праблематычна весці размову пра выкананне галоўнай задачы журналістыкі – 
забеспячэнне грамадства дакладнай, праўдзівай, аб’ектыўнай інфармацыяй. 
Даследчыца Л. Белякова невыпадкова асаблівую ўвагу звяртае на спосабы і 
спецыфіку публіцыстычнага спазнання і адлюстравання рэчаіснасці, а такса-
ма герменеўтычныя эфекты творчасці: «Фрагментарнае ўяўленне аб цэлым 
не мае нічога агульнага з публіцыстычным прыёмам праз дэталь перадаваць 
агульнае ўяўленне аб прадмеце. Існуе прынцыповая метадалагічная розніца 
паміж метафарызацыяй і маніпуляцыяй. Прыём праз другараднае (дэталь або 
фрагмент) прыцягваць увагу да прадмета як да цэлага і галоўнага таксама 
можа мець акцэнт як са знакам “плюс” (творчасць), так і са знакам “мінус” 
(шулерства)» [34, с. 188].

Яшчэ адна этычна спрэчная медыянавацыя – разнастайныя «розы-
грыш-шоу» ў радыёэфіры. Беларуская радыёжурналістыка ў ХХІ ст. на-
была «другое дыханне», адчуваецца рэальная канкурэнцыя ў эфіры паміж 
рознымі радыёстанцыямі і радыёканаламі. У барацьбе за слухача шыро-
ка выкарыстоўваюцца новыя інтэрактыўныя формы і метады работы з 
аўдыторыяй. Досыць распаўсюджанымі сталі забаўляльныя радыйныя шоу, ра-
дыёрозыгрышы і радыёжарты: калі слухач у рэжыме прамога эфіру становіцца 
не толькі ўдзельнікам, але і дзейнай асобай той ці іншай радыёпраграмы – пры-
чым нярэдка ён сам пра гэта і не здагадваецца. Падобныя сітуацыі нараджаюць 
шэраг праблем маральна-этычнага і нават прававога характару [299, с. 71–72].  
У 2005 г. слухачы падалі ў суд іск аб абароне гонару, годнасці і дзелавой 
рэпутацыі на FM-станцыю «Альфа-Радыё» і яе праграмнага дырэктара – за 
радыёрозыгрыш, які датычыўся іх асабістага жыцця. Такім чынам быў створа-
ны першы ў Беларусі прэцэдэнт, калі на сродак масавай інфармацыі падалі ў 
суд за розыгрыш. Прычым, як высветлілася, пікантнасць сітуацыі заключалася 
ў тым, што гэта быў розыгрыш «не першай свежасці». За два гады да гэтага ў 
адной з праграм «Альфа-Радыё», пабудаванай на розыгрышах, прагучала трады-
цыйнае розыгрыш-віншаванне з днём нараджэння. Тады праграмны дырэктар 
у прамым эфіры патэлефанаваў кіраўніку фірмы, розыгрыш якога заказалі пад-
началеныя, і прадставіўся «супрацоўнікам аддзела па барацьбе з арганізаванай 
прастытуцыяй». Вядучы паведаміў суразмоўцу, што яго сябар затрыманы ў 
публічным доме, але можа быць выпушчаны пад заклад, трэба толькі пад’ехаць 
па пэўным адрасе, прывезці адзенне і грошы. Напрыканцы дыялогу вядучы 
прызнаўся, што гэта розыгрыш ад «Альфа-Радыё». Слухач рассмяяўся і сказаў: 
«Пяць балаў!». Праз два гады, у верасні 2005 г., запіс розыгрышу, як аднаго 
з самых удалых, зноў прагучаў у радыёэфіры – без узгаднення з «дзейнымі 
асобамі», без уліку таго, што за гэты час у іх жыцці маглі адбыцца змены, 
і, нарэшце, забыўшыся пра фундаментальны прынцып журналісцкай этыкі 
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«Не нашкодзь!». У СМІ досыць актыўна абмяркоўваўся гэты прэцэдэнт: ад 
маральна-этычных падстаў розыгрышу як такога да магчымасці яго паўторнай 
трансляцыі і памеру кампенсацыі маральнага ўрону, які запатрабавалі слухачы: 
35 млн р. (сума, эквівалентная 16 тыс. долараў). У карэспандэнцыі «Розыгрыш 
цаной… у 1,6 мільёна» 7 снежня 2005 г. «Звязда» працытавала супрацоўнікаў 
прэс-службы радыёстанцыі: прэцэдэнт створаны, «зараз ніводны сродак маса-
вай інфармацыі не застрахаваны ад таго, што хтосьці неадэкватна ўспрыме і 
зразумее самы бяскрыўдны жарт». Ператвараць радыёэфір у штосьці накшталт 
сяброўскага капусніка – недапушчальна. У Кодэксе прафесійнай этыкі Бела-
рускага саюза журналістаў як парушэнне прафесійнага гонару кваліфікаваны 
выпадкі, калі карэспандэнт для атрымання інфармацыі карыстаецца падманам, 
шантажом, правакацыяй або іншым спосабам, які супярэчыць нормам маралі 
і права [340, с. 101].

У ХХІ ст. актуалізавалася пытанне адносна таго, дзе праходзіць мяжа 
паміж сумленным журналісцкім расследаваннем і звычайным «злівам 
інфармацыі». У 2005 г. нечакана і амаль выпадкова была раскрыта тайна 
Уотэргейта – аднаго з самых гучных палітычных скандалаў за ўсю гісторыю 
ЗША, у выніку якога ў 1974 г. прэзідэнт краіны Р. Ніксан вымушаны быў 
сысці ў адстаўку. На працягу трох дзесяцігоддзяў «Уотэргейцкую спра-
ву» называлі найвялікшым трыумфам журналістыкі, па гэтай тэме было 
напісана шмат самых розных прац – публіцыстычных, навукова-тэарэтыч-
ных, метадычных, мастацкіх. У 1976 г. на аснове дакументальнай кнігі «Уся 
каралеўская раць» («All the President’s Men») журналістаў газеты «Вашынгтон 
пост» («The Washington Post») Боба Вудварда (Bob Woodward) і Карла Берн-
стайна (Carl Bernstein), якія асвятлялі ўотэргейцкі скандал і сталі ледзь не 
нацыянальнымі героямі, зарабіўшы пры гэтым мільёны, зняты аднайменны 
кінафільм (атрымаў чатыры прэміі «Оскар»). Створана нямала падручнікаў 
па журналістыцы, у тым ліку па журналісцкім расследаванні, дзе ў якасці 
эталоннага разглядаецца менавіта гэты інцыдэнт. Аднак пасля раскрыцця 
«загадкі Уотэргейта» з усёй вастрынёй паўстала пытанне: што ж гэта было 
насамрэч? [299, с. 73]. Як вядома, у чэрвені 1972 г., за чатыры месяцы да 
прэзідэнцкіх выбараў у ЗША, у штаб-кватэры кандыдата ў прэзідэнты ад 
Дэмакратычнай партыі Д. Макговерна ў гасцінічным комплексе «Уотэргейт» 
у Вашынгтоне былі затрыманы пяць узломшчыкаў, якія займаліся ўстаноўкай 
падслухоўвальнай апаратуры і фатаграфаваннем дакументаў. Расследаванне 
па гэтай справе даручылі спецыяльна створанай групе супрацоўнікаў ФБР пад 
кіраўніцтвам намесніка дырэктара ФБР М. Фелта. Ён актыўна ўзяўся за спра-
ву, аднак сутыкнуўся з перашкодамі з боку Белага Дома. У лістападзе 1972 г. 
кандыдат ад Рэспубліканскай партыі Р. Ніксан, які катэгарычна адмаўляў 
сваё дачыненне да ўотэргейцкіх падзей, быў перавыбраны прэзідэнтам на 
другі тэрмін. Пра інцыдэнт з узломшчыкамі можна было забыцца, але мала-
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дыя журналісты Б. Вудвард і К. Бернстайн публікавалі ўсё новыя дэталі па гэ-
тай справе. Рэпарцёры атрымлівалі звесткі ад загадкавага інфарматара, якога 
назвалі «Глыбокай глоткай». Менавіта ён дапамог стварыць серыю артыкулаў 
і ініцыяваць публічны скандал, у выніку якога прэзідэнт Р. Ніксан страціў 
пасаду. Імя тайнага інфарматара ведалі толькі тры чалавекі – самі журналісты 
і тагачасны галоўны рэдактар газеты «Вашынгтон пост» Б. Брэдлі. Усе трое 
далі абяцанне не раскрываць імя паведамляльніка да яго смерці і стрымалі 
слова. Але не вытрымаў сам інфарматар. У 2005 г. сусветныя СМІ пісалі: 
стала вядома сапраўднае імя «Глыбокай глоткі», які «зліваў» рэпарцёрам 
кампрамат на Р. Ніксана. Гэта быў М. Фелт, тагачасны намеснік дырэктара 
ФБР. Журналісты Б. Вудвард і К. Бернстайн пацвердзілі, што менавіта ён 
з’яўляўся іх асноўнай крыніцай інфармацыі. У публікацыі газеты «Советская 
Белоруссия» «Широко раскрытая “Глубокая глотка”» адзначаецца: «Свыше 
тридцати лет журналисты и политологи бились над расшифровкой имени че-
ловека, который стал виновником первого в истории импичмента президента 
Никсона, передав журналистам секретную информацию во время Уотергейт-
ского скандала. <…> И вот сенсация сегодняшнего дня: газета “Вашингтон 
пост” сообщила, что анонимным источником, через который к ее журнали-
стам попали секретные материалы, был бывший заместитель директора ФБР 
Марк Фелт – человек номер 2 в могущественной структуре. Сам 91-летний 
Фелт тоже признался журналу “Вэнити фэр”, что именно он был тем самым 
источником, чья личность оставалась неизвестной несколько десятилетий. 
Поражает, конечно, как бывшие репортеры, а ныне “золотые перья” “Ва-
шингтон пост” могли столь долго хранить тайну, на которой могли заработать 
миллионы. <…> До этого момента история “Уотергейта”, несмотря на всю ее 
неприглядность, рисовалась даже в пафосных красках – дескать, американская 
пресса выдрессировала власть, а “Уотергейт” был самым важным рубежом на 
этом пути... Но сейчас, когда стало ясно, что на самом деле главную роль в 
журналистском расследовании сыграли не сами журналисты – они служили 
лишь подставкой для диктофона, а второй человек в структуре ФБР, – возни-
кает много вопросов... А по сути, вопрос один – что делают “глубокие глотки” 
(так, я думаю, отныне нарицательно будут называть сотрудников вездесущих 
американских спецслужб) в святая святых демократии – избирательных кам-
паниях? Ответ напрашивается сам собой – они являются влиятельной силой 
в политике. Что имело подтверждение и в последующих, имевших место в 
американской истории – “Рейганогейте”, “Моникагейте”» (Советская Бело-
руссия. 2005. 2 чэрвеня). Такім чынам, амерыканскі «эталон журналісцкага 
расследавання» быў зусім не расследаваннем. Выклікае несумненную пава-
гу той факт, што журналісты захоўвалі строга ў тайне крыніцу інфармацыі. 
Магчыма, пройдзе час і ў хрэстаматыях па тэорыі і гісторыі журналістыкі 
ўотэргейцкі скандал будзе разглядацца не як прыклад удалага медыярассле-
давання, а як узор бліскучай работы рэпарцёраў з крыніцай інфармацыі.
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Журналістыку называюць люстэркам грамадства, але гэта люстэрка не 
павінна быць крывым. Працуючы ў масмедыя, трэба паважаць жыццё, не ад-
ступаць ад праўды, глыбока і сістэмна ствараць «гісторыю сучаснасці», медыя-
вобраз рэчаіснасці. Не заўсёды праўда ў пашане, дый праўда бывае розная. 
Журналісту варта ўсведамляць, што яму не дадзена права «апошняга слова».

Адна з найважнейшых каштоўнасцей грамадства – недатыкальнасць пры-
ватнага жыцця. Мяжа, што падзяляе права людзей на атрыманне інфармацыі і 
права асобы на прыватнасць, вызначаецца не толькі прававымі нормамі, але і 
маральнымі канонамі, этычнымі табу. Праблема недатыкальнасці прыватнага 
жыцця шматпланавая, яе даследуюць юрысты, філосафы, сацыёлагі, псіхолагі, 
прадстаўнікі іншых сацыяльна-гуманітарных навук. Для журналістыкі неда-
тыкальнасць прыватнага жыцця – не толькі пытанне тэорыі, але і праблема 
практыкі [299, с. 39–40].

Чалавек як асоба характарызуецца, з аднаго боку, шматмернай уключанас-
цю ў сацыяльныя сувязі, а з другога – сваёй непаўторнай індывідуальнасцю, 
якая дазваляе ўносіць у грамадскае жыццё момант суб’ектыўнай творчасці. 
На гэта звяртае ўвагу правазнаўца Г. Раманоўскі: «Прыватнае жыццё 
індывіда ёсць элемент свабоды, што адначасова адлюстроўвае яго грамад-
скую і індывідуальную прыроду. З гэтага пункту гледжання недатыкаль-
насць прыватнага жыцця выступае як сацыяльная каштоўнасць, у ахове 
якой аб’ектыўна зацікаўлены як асоба, так і грамадства» [360, с. 283]. Зме-
ставае напаўненне паняцця «прыватнае жыццё» носіць гістарычны харак-
тар, яго трактоўка залежыць ад шматлікіх фактараў: звычаяў, традыцый, 
узроўню культуры грамадства, нацыянальных і рэлігійных асаблівасцей. 
Канфідэнцыяльную персанальную інфармацыю пра чалавека называюць 
прайвесі (англ. privacy – тайна, прыватнае жыццё). Першая спроба сфарму-
ляваць сутнасць паняцця «прайвесі» была зроблена ў 1890 г. амерыканскімі 
юрыстамі С. Уорэнам і Л. Брэндэйсам, якія вызначылі яго як «права быць 
пакінутым у спакоі», «права быць прадастаўленым самому сабе» [360, с. 12]. 
Сучасныя юрысты вызначаюць прайвесі як права чалавека кантраляваць 
«сваю жыццёвую прастору» і «сваю асобу», маючы на ўвазе права самім 
вырашаць, калі, якім чынам, у якой ступені і якая інфармацыя пра іх можа 
быць паведамлена іншым [360, с. 283]. Даследчыкі называюць прайвесі най-
важнейшым фактарам, неабходным для самасвядомасці асобы: гэта пэўны 
мікракосмас, у якім кожны чалавек можа адчуваць сябе незалежным ад 
іншых. Тайны аб прыватным жыцці чалавека І. Каніна, напрыклад, класіфікуе 
наступным чынам: асабістыя, якія тычацца індывідуалізацыі асобы (права 
на імя, права на абарону гонару і годнасці і інш.); асабістыя тайны, звязаныя 
з асабістай недатыкальнасцю грамадзян (права на цялесную недатыкаль-
насць, ахову жыцця і здароўя, на недатыкальнасць асабістага аблічча); тайны 
прыватнага жыцця грамадзян – права на недатыкальнасць жылля, асабістай 
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дакументацыі, права на тайну асабістага жыцця, у тым ліку: адвакацкую, 
медыцынскую тайну, тайну ажыццяўлення натарыяльных і следчых дзеянняў, 
укладаў у банкі і іншыя крэдытныя арганізацыі, тайну асабістых зносін і 
інш. [178]. Такім чынам, недатыкальнасць асабістага жыцця прадугледжвае 
забарону на збор, захоўванне, выкарыстанне і распаўсюджванне інфармацыі 
аб прыватным жыцці асобы без яе згоды; права на абарону гонару і добрага 
імя; медыцынскую тайну, тайну ўсынаўлення і г. д. Мэта абмежаванняў – 
дасягненне кампрамісу паміж інтарэсамі асобы і інтарэсамі грамадства. СМІ 
нярэдка парушаюць гэты кампраміс, распальваючы нездаровую прагу да сен-
сацый. Існуе велізарная розніца паміж грамадскім інтарэсам і тым, што можа 
зацікавіць грамадскасць, будучы пададзеным як сенсацыя. У журналістаў 
павінны быць вельмі сур’ёзныя матывы для таго, каб парушаць чужую 
асабістую прастору.

Права на абарону асабістага жыцця ад любога ўмяшання замацавана 
ў шэрагу міжнародных дакументаў, у тым ліку ва Усеагульнай дэкларацыі 
правоў чалавека, Міжнародным пакце аб грамадзянскіх і палітычных правах, 
Еўрапейскай канвенцыі аб абароне правоў і асноўных свабод чалавека. «Кож-
ны чалавек мае права на жыццё, свабоду i на асабiстую недатыкальнасць», – 
абвяшчае арт. 3 Усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека [430]. Згодна з арт. 12 
гэтага дакумента нiхто «не можа падвяргацца адвольнаму ўмяшанню ў яго 
асабiстае i сямейнае жыццё, адвольным замахам на недатыкальнасць яго жыл-
ля, тайну яго карэспандэнцыi ці на яго гонар i рэпутацыю. Кожны чалавек мае 
права на абарону закона ад такога ўмяшання або такiх замахаў» [430]. З дру-
гога боку, апаненты апелююць да арт. 19 Усеагульнай дэкларацыі: «Кожны 
чалавек мае права на свабоду перакананняў i на свабоднае выяўленне iх; гэта 
права ўключае свабоду бесперашкодна прытрымлiвацца сваiх перакананняў 
i свабоду шукаць, атрымлiваць i распаўсюджваць iнфармацыю i iдэi любымi 
сродкамi i незалежна ад дзяржаўных граніц» [430]. Аднак гэта зусім не азна-
чае, што пры пошуку, атрыманні і распаўсюджванні інфармацыі можна грэ-
баваць маральна-этычнымі прынцыпамі.

У канстытуцыях большасці краін свету гарантуецца права на прыватнае 
жыццё. «Чалавек, яго правы, свабоды і гарантыі іх рэалізацыі з’яўляюцца 
найвышэйшай каштоўнасцю і мэтай грамадства і дзяржавы», – занатавана ў 
арт. 2 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь [179, с. 4]. І яшчэ некалькі артыкулаў 
Асноўнага Закона дзяржавы прысвечаны менавіта пытанню недатыкальнасці 
асобы: «Дзяржава забяспечвае свабоду, недатыкальнасць і годнасць асобы» 
(арт. 25) [179, с. 9], «Кожны мае права на абарону ад незаконнага ўмяшання ў 
яго асабістае жыццё, у тым ліку ад замаху на тайну яго карэспандэнцыі, тэле-
фонных і іншых паведамленняў, на яго гонар і годнасць» (арт. 28) [179, с. 10], 
«Кожны абавязаны паважаць годнасць, правы, свабоды, законныя інтарэсы 
іншых асоб» (арт. 53) [179, с. 16].
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У міжнароднай практыцы існуюць розныя ўзроўні абароны права на 
недатыкальнасць прыватнага жыцця. Калі гэта публічная фігура, то яна 
павінна ставіцца да крытыкі і павышанай цікавасці да свайго прыватнага 
жыцця больш памяркоўна, чым звычайны грамадзянін. Публічнымі фігурамі 
лічацца асобы, якія займаюць дзяржаўную пасаду, карыстаюцца дзяржаўнымі 
рэсурсамі, а таксама тыя, хто адыгрывае прыкметную ролю ў грамадскім 
жыцці: у палітыцы, эканоміцы, мастацтве, культуры, сацыяльнай сферы, 
спорце.

Пад права чалавека на атрыманне інфармацыі нярэдка падганяецца жа-
данне, хай цалкам зразумелае і, мабыць, натуральнае для чалавечай пры-
роды, даведацца пра тайныя бакі жыцця вядомых людзей. Журналісты 
спасылаюцца на тое, што грамадскія і палітычныя дзеячы, знакамітыя і 
«знакавыя» асобы настолькі істотна ўплываюць на жыццё людзей і соцыу-
му, што ўжо не належаць самі сабе, таму кожны іх крок, нават на ўласнай 
тэрыторыі, мае агульнаграмадскае значэнне, што і з’яўляецца падставай для 
распаўсюджання падобнай інфармацыі. І ўсё ж выклікае сумненне права-
мернасць умяшання ў прыватнае жыццё прэзідэнтаў дзвюх найбуйнейшых 
краін свету – Расійскай Федэрацыі і Злучаных Штатаў Амерыкі – у канцы 
1990-х гг. Дэпутаты Дзяржаўнай Думы РФ патрабавалі адстаўкі прэзідэнта 
Б. Ельцына па стане здароўя: у прэсе сістэматычна абвяшчаліся вынікі яго 
аналізаў, карысталіся папулярнасцю справаздачныя публікацыі аб тым, 
колькі дзён штомесяц расійскі прэзідэнт знаходзіўся на рабочым месцы і на 
бальнічным ложку. А ў ЗША акурат у гэты час карціна была супрацьлеглая: 
па меркаванні журналістаў, менавіта выключнае здароўе і сексуальныя апе-
тыты прэзідэнта ЗША Б. Клінтана сталі нагодай для запушчанай у 1998 г. 
працэдуры імпічменту. У Белым Доме ў 1995 г. пачала працаваць стажоркай 
М. Лявінскі, з гэтага часу распачаўся яе раман з амерыканскім прэзідэнтам. 
У 1998 г. Б. Клінтан прызнаўся, што падтрымліваў інтымныя сувязі са ста-
жоркай. Прэзідэнцкі секс-скандал з захапленнем абсмоктвала сусветная прэса, 
і беларускія СМІ – не выключэнне: яны таксама пастаянна паведамлялі, як 
разгортваюцца падзеі. Вось толькі некаторыя загалоўкі публікацый у газеце 
«Советская Белоруссия»: «Билл Клинтон – не сексуальный атлет. По край-
ней мере до ноября» (27.06.1996), «Женщина призывает к ответу мужчину. 
Или президента?» (15.01.1997), «Почему Билл Клинтон так полюбил гал-
стук Моники?» (21.08.1998), «Доклад спецпрокурора Старра по “делу Ле-
вински” поступил в конгресс США» (11.09.1998), «Механизм импичмента 
запущен на всю мощь» (24.11.1998), «Била ли Хиллари Билла?» (05.01.1999), 
«Сексуальный маккартизм» (15.01.1999). Масмедыя называлі гэту сітуацыю 
«гістарычным расследаваннем», «Сексгейтам», «Монікагейтам» і дэмакра-
тыяй, даведзенай да абсурду: чалавек, якога лічаць самым магутным у свеце, 
які ўзначальвае дэмакратыю, што імкнецца стаць прыкладам для астатніх, 
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вымушаны рабіць справаздачу аб сваім інтымным жыцці: «Сошедшая с ума 
американская судебная машина показала абсурдность своего всесилия» (Со-
ветская Белоруссия. 1998. 21 жніўня).

Часам вядомыя персоны наўмысна звяртаюцца да СМІ, каб прыцягнуць 
увагу грамадскасці да сваіх асабістых праблем. Так, у снежні 2012 г. сусветная 
прэса актыўна абмяркоўвала скандал, звязаны са славутым акцёрам Жэра-
рам Дэпардзье. Ён заявіў, што адмаўляецца ад французскага грамадзянства, 
паколькі ўлады краіны па ініцыятыве прэзідэнта-сацыяліста Ф. Аланда з 
2013 г. увялі «падатак для багатых» – фіскальную норму ў 75 % стаўкі гада-
вога даходу, які перавышае 1 млн еўра. Французскія чыноўнікі назвалі ўчынак 
акцёра непатрыятычным. Такім чынам, калі напачатку размова ішла пераваж-
на пра падлік грошай у кашальку вядомага акцёра, то паступова яна перарасла 
ў дыскусію пра сувязь патрыятызму і законапаслухмянасці. Шырокі медыярэ-
зананс выклікала паведамленне аб тым, што 3 студзеня 2013 г. прэзідэнт Расіі 
У. Пуцін падпісаў указ аб прыёме Ж. Дэпардзье ў грамадзянства Расійскай 
Федэрацыі.

Не засталіся незаўважанымі і скандальныя заявы ў шматлікіх інтэрв’ю 
беларускай гімнасткі, чатырохразовай алімпійскай чэмпіёнкі В. Корбут: яна 
сцвярджала, што стала ахвярай сексуальных дамаганняў свайго трэнера 
Р. Кныша. Гэтыя «таямніцы» жанчына агучыла праз чвэрць стагоддзя пас-
ля завяршэння сваёй бліскучай спартыўнай кар’еры. Вопытны спартыўны 
аглядальнік Мікалай Петрапаўлаўскі, які сачыў за дасягненнямі В. Корбут з яе 
12-гадовага ўзросту, перакананы: ёй патрэбны быў скандал, каб нагадаць пра 
сябе. Гэта сенсацыя «простая, як гімнастычнае бервяно», іранічна зазначае 
журналіст у артыкуле «Как “чудо с косичками” стало “секс-рабыней”» і тлума-
чыць: у Амерыцы, дзе ў апошнія гады жыве з сям’ёй Вольга Корбут, яна рых-
туе да выхаду кнігу сваіх мемуараў. «Не буду отрицать, что более популярной 
спортсменки, чем Корбут, в 70-е годы в США и ряде других стран не было. 
И первые книжки о ней, изданные там в те годы, пользовались огромным 
спросом. Но время бежит… За двадцать с лишним лет сменилось поколение 
американцев. Те, кто тогда в свои 15–20 боготворил Ольгу, сегодня забыли 
о своих юношеских влюбленностях, а у нынешних – свои увлечения, свои 
кумиры. Они и не слышали и не знают, кто такая Корбут… Но книжку надо 
продавать, значит, надо чем-то напомнить о себе, заставить о себе говорить 
по телевидению, писать газеты… Вот и рождается новая идея – жертва сек-
суального домогательства» (Советская Белоруссия. 1999. 26 чэрвеня). Пазней 
В. Корбут была ў цэнтры шэрагу іншых скандалаў [299, с. 45–46].

Вылучым яшчэ адну праблему ў кантэксце неўмяшання ў прыватнае 
жыццё: выцягванне на публіку чужой «бруднай бялізны» наносіць урон гра-
мадскай маральнасці. Можна ўзгадаць, як расійскае тэлебачанне здзіўляла 
тэлегледачоў «голай праўдай» – паказам амурных прыгод людзей, падобных 
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на высокіх дзяржаўных асоб. У 1999 г. у выпуску навін тэлеканала «Расія» 
была прадэманстравана плёнка, дзе «чалавек, падобны на генеральнага праку-
рора» забаўляецца з дзвюма дзяўчынамі лёгкіх паводзін. У выніку генеральны 
пракурор Расійскай Федэрацыі Ю. Скуратаў быў адхілены ад пасады. За 
два гады да гэтага інцыдэнту ахвярай секс-кампрамату стаў расійскі міністр 
юстыцыі В. Кавалёў: тэлеканалы смакавалі падрабязнасці відэазапісу, дзе 
падобны на яго чалавек «адпачываў» у лазні з жанчынамі. Пытанне не толькі 
ў этычнасці дэманстрацыі па тэлебачанні плёнкі, знятай схаванай камерай 
праз замочную шчыліну, але і ў тым, на якой падставе гэты брудны кампрамат 
выстаўляецца на ўсеагульны агляд. Газета «Советская Белоруссия», на наш 
погляд, досыць дакладна расставіла акцэнты: «Необъяснимо одно: а нас всех, 
то есть телезрителей, за какие тяжкие грехи тычут носом в грязь? По какому 
праву унижают зрелищем непотребства? Еще полбеды, когда подобная мер-
зость попадает на глаза взрослому. А дети?.. Да, у взрослых бывает разная 
половая ориентация, но вряд ли сплошь бездетны заказчики, изготовители и 
распространители практически порнографии – будь она от политики, бизнеса, 
тусовки и еще дьявол знает от кого. Свобода от этики, общепринятых норм 
нравственности, элементарного стыда зашла далеко – по самое дальше некуда. 
И – что особенно гнусно – нам это навязывается в качестве острых и пряных 
плодов цивилизации» (Советская Белоруссия. 2001. 21 снежня).

Дэзынфармацыя, дыфамацыя (распаўсюджванне звестак паклёпніцкага 
характару), «вайна кампраматаў», маральная дыскрэдытацыя чалавека ў 
СМІ – гэта праблематыка разглядалася намі ў шэрагу публікацый. Вырашыць 
супярэчнасць паміж правам грамадства на інфармацыю і правам чалавека на 
тайну прыватнага жыцця раз і назаўсёды, па адзіным стандарце немагчыма: 
кожны канкрэтны выпадак утрымлівае шмат нюансаў.

Пытанне аб тым, дзе заканчваецца права грамадства на інфармацыю 
і пачынаецца права чалавека на прыватнае жыццё, набывае асаблівую 
далікатнасць, калі журналісцкая інфармацыя здабываецца з выкарыстаннем 
скрытых фота- і відэааб’ектываў. Папарацы (ад іт. paparazzi) – так звычайна 
называюць фотарэпарцёраў, якія здымаюць вядомых асоб у самыя нечака-
ныя моманты дзеля кампраметуючага кадра. Гэты тэрмін з’явіўся ў пачатку 
1960- х гг. у сувязі з выхадам фільма Ф. Феліні «Салодкае жыццё», адным з 
герояў якога стаў надакучлівы фатограф Папараца. Прататыпам гэтага перса-
нажа быў вядомы італьянскі рэпарцёр Т. Секіяролі, які шмат гадоў з’яўляўся 
персанальным фатографам Сафі Ларэн: ён першым звярнуў увагу, што за 
нечаканыя здымкі славутасцей рэдактары плацяць больш. І ўсё ж асобныя 
прыклады гэтай з’явы – пошук нечаканага, пікантнага кадра – вядомы яшчэ 
з часоў станаўлення фатаграфіі. Дзядулем расійскіх папарацы называюць 
А. Дранкова. У публікацыі «ПАПА папарацци: “король сенсации” Александр 
Дранков застал врасплох и императора Николая, и Льва Толстого» адзнача-
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ецца: «Предтеча современных папарацци, Дранков в определенном смысле и 
поныне непревзойден. В 1908 году методом “скрытой камеры” (по-видимому, 
впервые в истории экранной хроники) он начал кинолетопись Л. Н. Толсто-
го… Дранков, специализирующийся на царских особах и выдающихся деяте-
лях русского искусства, решил явить миру 80-летнего писателя. Но граф был 
непреклонен – в сомнительных предприятиях он не участвовал. Тогда вы-
ставленный за дверь Дранков спрятался со своей камерой в дощатом сортире 
яснополянской усадьбы» (Советская Белоруссия. 2000. 18 студзеня). Адна з 
самых гучных «хрэстаматыйных» гісторый узаемаадносін публічных людзей з 
фотарэпарцёрамі адбылася ў ЗША ў 1960-я гг. і звязана з «каралём папарацы», 
скандальна вядомым фатографам Р. Галелам. Ён не грэбаваў нічым, каб зда-
быць нечаканы кадр. Пікантны здымак Ж. Кенэдзі-Анасіс топлес кемлівы па-
парацы атрымаў, пераапрануўшыся садоўнікам-мексіканцам: надзеў самбрэра, 
прычапіў фальшывыя вусы, фотаапарат схаваў у тачку з дзёрнам і ў такім 
выглядзе прабраўся на добра ахоўваемы прыватны востраў А. Анасіса. Сума 
ганарару за здымак аголенай Ж. Кенэдзі-Анасіс, апублікаваны ў эратычным 
часопісе для мужчын Л. Флінта «Хастлер», таксама стала хрэстаматыйнай: 
1,2 млн долараў.

Паступова колькасць ахвотных падглядваць за вядомымі людзьмі расла, 
стаўленне да іх склалася рознае: ад грэблівасці (невыпадкова звычайныя 
прафесійныя фотарэпарцёры пагардліва называюць паляўнічых-папарацы 
«штатывамі») да захопленасці і ўсялякага спрыяння іх дзейнасці – некато-
рыя выдаўцы з задавальненнем за вялікія грошы набываюць скандальныя 
фотаздымкі, бо яны спрыяюць імкліваму росту тыражоў і рэйтынгаў. І ўсё ж 
нельга сказаць, што бесцырымоннае ўмяшанне ў чужое жыццё вызначаецца 
выключна грашыма. Яму садзейнічаюць і шэраг іншых абставін, у тым ліку 
асабістая цікаўнасць фотарэпарцёраў да падрабязнасцей прыватнага жыц-
ця вядомых людзей, своеасаблівы паляўнічы азарт, нават пэўны прэстыж 
рэпутацыі фотаскандаліста. Паспяховыя папарацы валодаюць выдатнымі 
арганізатарскімі здольнасцямі, маюць добра адладжаную агентурную сетку 
з людзей, якія могуць даць карысную інфармацыю, – усё гэта надае дадатко-
вы рамантычны арэол прафесіі. Хоць, адзначым, апошнім часам пікантныя 
кадры нярэдка становяцца вынікам змовы прэс-сакратара зоркі і фатографа 
і прад’яўленне іскаў бульварным выданням – часта таксама прадугледжаны 
«сцэнарыем» ход [299, с. 49].

Стаўленне сусветнай грамадскасці да кампраметуючых здымкаў ра-
дыкальна змянілася пасля гібелі англійскай прынцэсы Дыяны і яе сябра 
егіпецкага мiльянера Додзi аль-Фаеда ў аўтакатастрофе ў Парыжы ў ноч з 30 
на 31 жнiўня 1997 г. У гэтай трагедыі адразу былі абвінавачаны папарацы. 
Увесь свет пільна сачыў, як разгортваліся падзеі. Беларускія СМІ таксама 
надавалі гэтай тэме вялікую ўвагу. Ужо 2 верасня 1997 г. «Звязда» ў публікацыі 
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«Колькі каштуе смерць Дзіяны» са спасылкай на інфармагенцтвы падкрэсліла: 
«Адной з прычын аварыі называецца тое, што аўтамабіль, у якім ехала Дзіяна 
і яе блізкі сябар, праследавалі назойлівыя рэпарцёры… Адна амерыканская 
пара турыстаў, якая літаральна праз хвіліну пасля аварыі праязджала міма, 
сцвярджае, што бачыла, як 5–6 чалавек з фотаапаратамі, абступіўшы пакара-
бачаны аўтамабіль, фатаграфавалі яго. Такім чынам, паліцыя мае ўсе падставы 
прад’явіць затрыманым фотарэпарцёрам абвінавачанне ў ненаўмысным за-
бойстве… Супраць іх можа быць вылучана, прынамсі, яшчэ адно: неаказанне 
дапамогі пацярпелым». Газета акцэнтуе ўвагу і на такую дэталь: здымкі, 
зробленыя ў час трагедыі, ужо прапанавана купіць аднаму амерыканскаму 
выдавецтву. Называлася і лічба плануемай здзелкі – адзін мільён долараў. 
«Шмат гэта ці мала? Мяркуйце самі: скандальныя здымкі прынцэсы Дзіяны 
і аль-Фаеда, зробленыя некалькі месяцаў таму ў час іх сумеснага адпачынку 
на пляжах Сен-Трапэ, каштавалі пяць мільёнаў». Аднак ні адно выданне 
не палічыла магчымым апублікаваць «па гарачых слядах» крывавыя кадры 
паміраючай на месцы аварыі прынцэсы, яны ўпершыню былі прадстаўлены 
для шырокай публікі толькі ў 2011 г. у дакументальным фільме «Незаконнае 
забойства», які выклікаў гучны скандал на Канскім кінафестывалі (Советская 
Белоруссия. 2011. 14 мая).

Папарацы ўвесь час бессаромна палявалі на англійскую прынцэсу, яе 
асабістае жыццё на працягу многіх гадоў было прадметам пільнай увагі 
СМІ: скандальны развод з мужам, наследным прынцам Чарльзам, яе рама-
ны, захапленні, звычкі і г. д. Шырока разыходзіліся здымкі прынцэсы ў са-
мых нечаканых ракурсах. З імем Дыяны звязана і дасціпная журналісцкая 
дуэль – аплявуха прыхільнікам папарацы. Пра яе паведаміла прэса ў 1993 г. 
Уладальнік спартыўнай залы, дзе займалася Дыяна, устанавіў скрытыя камеры 
і зрабіў кадры, на якіх прынцэса выглядала «зусім не па-каралеўску». Здымкі 
набыла і апублікавала газета «Сандзі мірор» («Sunday Mirror»). Журналісты 
тэлеканала «Ай-ці-ві» («ITV»), адной з буйнейшых тэлевізійных карпарацый 
Вялікабрытаніі, прапанавалі ход у адказ. Спачатку сфатаграфавалі аднаго з 
кіраўнікоў выдавецкай групы «Мірор» у рэстаране, а пазней тэлевізійшчыкі 
падагналі гідраўлічны кран да яго дома і накіравалі камеры акурат у акно 
(Комсомольская правда. 1993. 4 снежня).

«Папарацци» – так называецца расійскі часопіс аб прыватным жыцці 
знакамітасцей, які выходзіць з верасня 2009 г. Героі матэрыялаў, як правіла, 
і не падазраюць, што за імі неадступна ідуць фатографы і імкнуцца злавіць 
цікавы момант або сітуацыю. Пераважная большасць публікацый часопіса 
прысвечана расійскім зоркам кіно, тэлебачання, эстрады, спорту. У Беларусі 
падобных выданняў не існуе: пытанні канфідэнцыйнасці прыватнага жыцця 
маюць статус не толькі маральна-этычных, але і прававых. Згодна з арт. 34 За-
кона Рэспублiкi Беларусь «Аб сродках масавай iнфармацыi» журналiст абавя-
заны «атрымлiваць згоду фiзiчных асобаў на правядзенне аўдыя- i вiдэазапiсу, 
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кiна- i фотаздымак, за выключэннем iх правядзення ў месцах, адкрытых для 
масавага наведвання» [2, с. 2]. Калі прааналізаваць беларускую прэсу апошніх 
дзесяцігоддзяў, можна прыйсці да наступнай высновы: хоць прыклады 
«класічных» паляўнічых-папарацы адсутнічаюць, усё ж асобныя праявы гэ-
тай з’явы відавочна прасочваюцца. Фотаілюстрацыя часам выкарыстоўваецца 
як інструмент барацьбы з апанентамі. Некаторыя перыядычныя выданні, 
пераважна недзяржаўныя, ахвотна змяшчаюць абразлівыя фотаздымкі сваіх 
ідэйных апанентаў – як яны ядуць, п’юць, кашляюць, зашпільваюць гузікі, 
папраўляюць вопратку... Усё гэта дамарослыя папарацы падаюць чытачу пад 
выглядам высакароднага імкнення да праўдзівага адлюстравання рэчаіснасці. 
Так, рэзка апазіцыйная газета «Свабода» на працягу 1992–1994 гг. беспера-
пынна здзіўляла чытача «пікантнымі» фотаздымкамі тагачаснага старшыні 
Савета Міністраў Беларусі В. Кебіча. А пасля яго паражэння на прэзідэнцкіх 
выбарах 1994 г. газета выпадкова «адкрыла карты»: надрукавала вялікі 
развітальны фотарэпартаж «Нам цяжкае расстанне з вамі», дзе адзначаецца: 
«І ўсё ж фотакарэспандэнты “Свабоды” надта шкадуюць, што Вячаславу 
Францавічу не ўдалося стаць прэзідэнтам. Цяпер ягоныя фотаздымкі наўрад 
ці будуць цікавыя публіцы. А ён быў такі каларытны персанаж!» (Свабода. 
1994. № 27). У дадзенай сітуацыі размова ідзе пра танны эпатаж чытацкай 
аўдыторыі, бясконцыя пошукі «клоўнскай» сенсацыі.

Візуальны шэраг у сродках масавай інфармацыі з кожным годам набы-
вае ўсё больш важкае значэнне. Узрастае яго роля як аднаго з псіхалагічных 
фактараў прыцягнення ўвагі чытацкай аўдыторыі – і разам з тым узра-
стаюць патрабаванні да сутнасных, зместавых яго характарыстык. Самае 
таленавітае жывапісанне словам па сіле дакументальнай дакладнасці не 
можа спаборнічаць з зафіксаванай візуальнай інфармацыяй. Аднак, як ні 
парадаксальна, і яна не заўсёды можа быць гарантам дакладнага адлюстра-
вання рэчаіснасці. Ледзь не кожны ўладальнік мабільнага тэлефона сёння, 
напрыклад, можа быць у ролі і фатографа, і відэааператара. Аднак «быць» 
не значыць рэальна ім з’яўляцца. Работа фотарэпарцёра не абмяжоўваецца 
задачай «спыніць імгненне»: важную ролю адыгрывае выбар неабход-
нага ракурсу (як пры рабоце над заметкай адбор і апрацоўка фактаў), каб 
зафіксаванае камерай імгненне стала дакладным, аб’ектыўным «момантам 
ісціны». Тут многае залежыць не толькі ад прафесійнага майстэрства, але і ад 
сумленнасці і маральнасці фатографа. У адваротным выпадку непазбежныя 
скажэнні рэчаіснасці, своеасаблівая «фотападтасоўка фактаў» шляхам адпа-
ведна абранага ракурсу здымкі. Прыём «дакладна, але неаб’ектыўна» досыць 
распаўсюджаны ў некаторых медыя [299, с. 54].

У прафесійнай дзейнасці журналіст досыць часта сутыкаецца з праблемай 
маральнага выбару. Сярод умоў, неабходных для яго ажыццяўлення, можна 
вылучыць наступныя: адсутнасць прамога прымусу і забароны, асэнсаванне 
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варыянтаў выбару і прадбачанне яго магчымых наступстваў. Маральны вы-
бар – усвядомлены выбар таго ці іншага сцэнарыя паводзін у адпаведнасці з 
асабістымі маральнымі ўстаноўкамі; гэта самавызначэнне асобы ў дачыненні 
да маральнай матывацыі, сістэмы каштоўнасцей, аксіялагічнай арыентацыі 
і ўласнай пазіцыі. Такім чынам, журналіст, робячы выбар, або аддае пера-
вагу маральным каштоўнасцям, або адступаецца ад іх дзеля мэтазгоднасці, 
практычнага поспеху, асабістых інтарэсаў і выгады. На працягу многіх 
гадоў вя дзецца палеміка адносна вядомага здымка «Голад у Судане», за які 
амерыканскі журналіст Кевін Картэр атрымаў Пулітцэраўскую прэмію – адну 
з самых прэстыжных узнагарод ЗША ў галіне журналістыкі. Вясной 1993 г. 
К. Картэр прыляцеў у Судан здымаць сцэны голаду. У полі, парослым дробным 
хмызняком, ён убачыў знясіленую дзяўчынку, за спінай якой сядзеў грыф-
сцярвятнік. Асцярожна, каб не спужаць птушку, рэпарцёр зрабіў некалькі 
здымкаў і стаў чакаць, што грыф расправіць крылы і з’явіцца магчымасць 
зрабіць яшчэ лепшы, больш эфектны кадр. Аднак птушка не варушылася, а 
дзяўчынка сабрала апошнія сілы і папаўзла. Газета «Нью-Ёрк таймс» купіла 
гэты фотаздымак, які стаў сімвалам гаротнага становішча ў Афрыцы і адразу 
зрабіў К. Картэра знакамітым. А што здарылася з дзяўчынкай, чаму фатограф 
ёй не дапамог? – гэтыя пытанні гучалі ўсё часцей. Рэпарцёра параўноўвалі 
са сцярвятнікам на здымку: чалавек, які спакойна наладжвае свой аб’ектыў, 
каб зняць пакуты маленькай дзяўчынкі, – усё роўна што драпежнік, яшчэ 
адзін сцярвятнік. Глыбокая дэпрэсія прывяла 33-гадовага фотарэпарцёра да 
самагубства, ён звёў рахункі з жыццём у ліпені 1994 г., праз тры месяцы пасля 
атрымання Пулітцэраўскай прэміі.

Ці можа журналіст грэбаваць маральнымі нормамі дзеля выканан-
ня прафесійнага доўгу? Гэта пытанне абмяркоўвалі на старонках газе-
ты «Советская Белоруссия» аўтары рубрыкі «Спор-площадка» Р. Рудзь і 
А. Дзяменцьеўскі акурат на прыкладзе здымка «Голад у Судане». Журналісты 
аналізавалі ўсе магчымыя аргументы «за» і «супраць». Р. Рудзь перакананы: 
слёзы рэпарцёра павінны заставацца за кадрам, паколькі мэта журналістыкі – 
данесці да аўдыторыі глыбіню чужых пакут, а гэта нельга зрабіць, аддаўшыся 
ўласным эмоцыям. «Хіба сыты свет спазнаў бы ў поўнай ступені цяжар па-
кут невядомага Судана, калі б К. Картэр адкінуў сваю камеру і пачаў рата-
ваць канкрэтную дзяўчынку? – задае пытанне Р. Рудзь і тлумачыць сваю 
пазіцыю: – Картэр выдатны журналіст, таму што не даваў волі пачуццям, 
пакуль не выканаў прафесійны абавязак. А яго зацкавалі». «Голад у Суда-
не» не адзінае «шокавае» фота ў гісторыі сусветнай журналістыкі. Жудас-
ныя наступствы вывяржэння вулкана ў Калумбіі ў 1985 г. атрымалі шырокі 
розгалас ва ўсім свеце дзякуючы фатаграфіі маленькай дзяўчынкі Амайры 
Санчаз: заціснутая бетоннымі канструкцыямі ў смяротную пастку, яна тры 
дні памірала пад аб’ектывамі фота- і тэлекамер, вызваліць яе не маглі нават 
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прафесійныя ратавальнікі. Грамадзянская вайна ў Іспаніі скаланула свет пасля 
фатаграфіі Роберта Капы «Смерць салдата» ў верасні 1936 г.: «Почему-то мир 
не требовал, чтобы репортеры прекратили съемку маленькой Омайры – на-
оборот, Колумбия благодарила журналистов за бесстрастность их объективов. 
Никто не желал, чтобы журналист Капа бросался оказывать первую помощь 
подстреленному республиканцу – напротив, все были восхищены хладно-
кровием фотографа и его верностью профессиональному долгу... А то, что 
творится в душе репортера, должно оставаться за кадром. И уж тем более – 
вне ханжеских обсуждений обывателя, не знающего, каково это – стискивать 
эмоции зубами, чтобы не разреветься, и продолжать искать выгодный ракурс» 
(Советская Белоруссия. 2009. 11 красавіка). Журналіст А. Дзяменцьеўскі, на-
адварот, шакаваны фотаканібалізмам: прыклад К. Картэра паказвае, як далёка 
можна зайсці ў пагоні за поспехам і грашыма; замест сэрца ў гэтага рэпарцёра 
быў затвор фотакамеры, інакш не патлумачыш, чаму ён нават не падумаў 
аб аказанні дапамогі, што, як мінімум, цягне на артыкул Крымінальнага 
кодэкса, які прадугледжвае пакаранне за «наўмыснае пакіданне чалаве-
ка ў небяспецы». «Ахвяра жорсткай моды» – так трапна назваў К. Картэ-
ра А. Дзяменцьеўскі, пры гэтым удакладніўшы: не ён першым ператварыў 
журналістыку ў своеасаблівы Калізей з паміраючымі гладыятарамі і цікаўнай 
публікай. А цяпер на месца К. Картэра становяцца новыя фотапаляўнічыя за 
галовамі, на медыяполе выйшлі полчышчы беспрынцыпных, халодных да 
чужога болю рэпарцёраў-кілераў: «Они вынимают из нашей профессии душу 
и смеются над “совковыми журналюгами”, пропускающими каждую тему, 
проблему, героя очерка через себя… Они любят повторять: “Ничего личного! 
Только бизнес!” Их халтурно склепанные “спецрепортажи” засорили блоги и 
ресурсы социальных сообществ. Экстремисты из “новых медиа” придумали 
хеппи-слеппинг – реальные съемки на мобильники уличного насилия. Более 
“толерантные”, подобно твоему подзащитному Картеру, просто спокойно 
фотографируют чужую беду, не желая вмешиваться и кого-то спасать. Свежий 
пример – гибель минского паренька в Свислочи. Парень утонул под прицелом 
десятков черствых доморощенных картеров» (Советская Белоруссия. 2009. 
11 красавіка).

Выдатны беларускі фотажурналіст, аўтар некалькіх кніг па фатаграфіі 
А. Дзітлаў на пытанне: «Ці можа журналіст грэбаваць маральнымі нормамі 
дзеля выканання прафесійнага доўгу?» – адказаў прыкладам з уласнага рэ-
парцёрскага вопыту. «Самого страшного снимка я так и не сделал…» – так 
называецца яго інтэрв’ю, змешчанае ў газеце «Рэспубліка» 30 мая 2009 г., за 
некалькі тыдняў да смерці 97-гадовага старэйшыны айчыннай журналістыкі. 
Ён патлумачыў, чаму не зрабіў самы страшны здымак на вайне: «Это было 
по дороге Москва – Ленинград: медпункт в маленькой деревушке, сараи. За 
одним из них я натыкаюсь на поленницу из голых замерзших трупов. Они 
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лежали, как дрова: один ряд вдоль, второй – поперек. Я стоял перед ними – 
живой, здоровый, молодой – и понимал, что фотографировать их нельзя. 
Не по-людски как-то. Каждый из нас мог лежать в этой поленнице. В этой 
жуткой стопке. Словом, самого страшного своего снимка я так и не сделал. 
И нисколько не жалею: не снять порой – это тоже высокое искусство». К. Кар-
тэр і А. Дзітлаў: розныя падыходы да жыцця – а значыць, і да журналістыкі.

Фальшывае фота прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса стала прычынай гран-
дыёзнага медыяскандалу ў канцы студзеня 2013 г. У Кубе У. Чавесу была зро-
блена аперацыя ў сувязі з анкалагічным захворваннем, і іспанская газета «Эль 
паіс» («El Pais») апублікавала нібыта яго фатаграфію на аперацыйным стале 
акурат у момант інтубацыі. Аўтар многіх ілжывых інтэрнэт-паведамленняў 
пра вядомых людзей італьянец Тамаса дэ Бенедэці заявіў, што ён узяў кадр 
з невядомым пацыентам з відэароліка, размешчанага на YouTube ў 2008 г., і 
разаслаў яго пад выглядам фота У. Чавеса адразу па трох інфармацыйных 
агенцтвах Коста-Рыкі, Венесуэлы і Кубы, каб даведацца, наколькі скрупулёз-
на СМІ правяраюць фатаграфіі, якія рыхтуюць да друку. Пасля распачатага 
скандалу «Эль паіс» выдаліла фальшыўку са свайго сайта і наноў аддрукавала 
нумар газеты, хоць частка тыражу ўжо паспела паступіць у продаж. У матэ-
рыяле, размешчаным на сайце выдання, пацвярджаецца, што здымак быў 
прадастаўлены газеце агенцтвам «Гтрэс Анлайн» («Gtres Online») і за яго 
было заплачана 30 тыс. еўра; агенцтва прызнала, што было ўведзена ў зман 
і цяпер мае намер падаць у суд на чалавека, які прапанаваў гэту фатаграфію 
[90]. Дарэчы, па звестках прэсы, фатаграфія прапаноўвалася розным выдан-
ням. У прыватнасці, іспанская газета «Эль мундо» («El Mundo») адмовілася 
ад яе, паколькі, па аднадушным рашэнні рэдкалегіі, «у Чавеса таксама ёсць 
права на ўласную годнасць».

У многіх прафесійна-этычных дакументах зафіксаваны пастулат аб павазе 
і захаванні недатыкальнасці прыватнага жыцця. Міжнародныя прынцыпы 
прафесійнай этыкі ў журналістыцы (1983) прапісваюць у тым ліку пытан-
не павагі прыватнага жыцця: «Неад’емная частка прафесійных стандартаў 
журналістыкі – павага права грамадзян на прыватнае жыццё і чалавечую 
годнасць у адпаведнасці з палажэннямі міжнароднага і нацыянальнага права 
ў галіне абароны правоў і рэпутацыі грамадзян, забароны паклёпу, абразы і 
дыфамацыі» [340, с. 401].

Неадназначную рэакцыю ва ўсім свеце выклікала расправа над экс-
прэзідэнтам Ірака С. Хусейнам: прыведзены ў выкананне 30 снежня 2006 г. 
смяротны прысуд (смерць праз павешанне) быў засняты на відэа і шырока 
трансліраваўся па сусветных тэлеканалах. У прыватнасці, кожныя паўгадзіны 
канал «Еўраньюс» («Euronews») разам з пераднавагоднімі рэпартажамі раз-
пораз паказваў і працэдуру павешання – нягледзячы на тое, што Еўрапейскі 
cаюз катэгарычна выступае супраць смяротнага пакарання ва ўсіх выпадках і 
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акалічнасцях, падкрэсліваючы, што адмова ад смяротнага пакарання мае вы-
рашальнае значэнне для абароны чалавечай годнасці і правоў чалавека. Акра-
мя «афіцыйнага» відэа ў інтэрнэт імгненна быў выкладзены запіс, зроблены 
невядомым з мабільнага тэлефона, пры гэтым у каментарах цынічна зазнача-
лася, што былы іракскі дыктатар патрапіў у гісторыю як першы дзяржаўны 
лідар, пакараны смерцю ў эпоху высокіх тэхналогій. «Видеозапись последних 
двух минут жизни Саддама Хусейна, сделанная свидетелем процедуры по-
вешения, стала одним из самых чудовищных свидетельств в истории вар-
варства. В дикой атмосфере, когда звучали оскорбления и грубые выкрики, 
пять палачей в капюшонах и шииты, присутствовавшие на казни, отомсти-
ли бывшему иракскому диктатору казнью, больше походившей на линчева-
ние», – працытавала «Советская Белоруссия» ўплывовую італьянскую газету 
«Рэпубліка» («La Repubblica») 5 студзеня 2007 г., пракаментаваўшы: «Да, 
прямо скажем, вышло как-то диковато. Будто бы “демократические” руково-
дители Ирака пригласили весь мир в путешествие... в XIV век». Сусветнай 
грамадскасці літаральна навязалі ганебную карціну смяротнага пакарання, не 
дбаючы пра гуманістычныя каштоўнасці і не беручы ў разлік маральна-этыч-
ную матывацыю: тэлебачанне глядзяць дзеці і падлеткі, людзі з няўстойлівай 
псіхікай. Пра наступствы жорсткай відэатрансляцыі ўжо 5 студзеня 2007 г. 
паведаміла «Звязда» са спасылкай на інфармагенцтвы: відэакадры пакарання 
Хусейна давялi да самазабойства маладую алжырку і ўскосным чынам сталі 
прычынай няшчаснага выпадку ў Пакiстане, калі дзевяцігадовы хлопчык, 
гуляючы ў «павешанне Хусейна», выпадкова павесiўся сам.

Нельга лічыць этычна апраўданым з’яўленне ў прэсе здымкаў празмерна 
натуралістычнага характару: наступствы злачынстваў, медыцынскія рэпар-
тажы, ахвяры насілля, пахаванні нябожчыкаў і г. д. Дастаткова паказальны ў 
гэтым плане аналіз фотаінфармацыі аб трагедыі на станцыі метро «Няміга» ў 
Мінску 30 мая 1999 г. У той спякотны нядзельны дзень мінчане, у асноўным 
моладзь і падлеткі, прыйшлі да Палаца спорту на свята піва і прымеркаваны 
да яго канцэрт папулярнага музычнага гурта. Вечарам надвор’е раптоўна 
змянілася: пачалася моцная навальніца з буйным градам. Моладзь (паводле 
афіцыйных звестак, каля 2,5 тыс. чалавек) некіруемым натоўпам кінулася 
хавацца ад непагадзі ў бліжэйшае ўкрыцце – падземны пераход станцыі ме-
тро «Няміга». Узнікла масавая цісканіна: частка людзей упала на прыступках 
лесвіцы, каля ўвахода ў тунэль з тратуара, і аказалася пад нагамі натоўпу, 
які напіраў ззаду. У выніку цісканіны загінулі 53 чалавекі, пераважная боль-
шасць – маладыя людзі ва ўзросце ад 14 да 20 гадоў, сярод іх 40 дзяўчат. 
Больш за 150 чалавек атрымалі раненні рознай ступені цяжкасці. Ужо 1 чэрве-
ня 1999 г., у аўторак, усе газеты выйшлі з матэрыяламі аб трагічных падзеях, 
якія адбыліся напярэдадні ў нядзелю. «Беларусь плача па сваіх дзецях» – так 
пазначыла тэму нумара «Звязда». Усе матэрыялы, фотаздымкі – у жалобных 
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чорных рамках. Усе перыядычныя выданні ў гэты дзень змясцілі страшныя 
кадры ахвяр трагедыі. Шмат буйных планаў: маладыя людзі ляжаць на траве 
каля ўвахода на станцыю метро (жывыя? мёртвыя?), юнака ўкладваюць у 
карэту хуткай дапамогі, дзяўчына на падлозе побач з каталкай… У нумарах 
за 2 і 3 чэрвеня 1999 г. – фотарэпартажы з пахаванняў: труны з нябожчыкамі, 
буйныя планы поўных болю родных, блізкіх, сяброў. Асабліва ўражвае пер-
шапалосны здымак газеты «Советская Белоруссия» за 2 чэрвеня 1999 г.: по-
бач дзве труны з маладымі дзяўчатамі, перакошаны ад гора твар маці – яна 
страціла адразу дзвюх дачок. Пры публікацыі фотаздымкаў тых, каго непас-
рэдна закранула трагедыя, спасцігла гора, неабходна праяўляць асаблівую 
чуласць, гранічную далікатнасць [299, с. 59].

Этыка журналіста прадугледжвае аналіз каштоўнасных адносін чалавека 
да журналістыкі – ацэнку адлюстраваных у СМІ (у журналісцкіх творах) 
рэалій. Працэсу ўдасканалення прафесійных норм журналістыкі садзейнічае 
медыякрытыка. Гэты тэрмін з’явіўся параўнальна нядаўна, але з цягам часу 
становіцца ўсё больш ужывальным. Варта ўзгадаць, што ў савецкі час у 
вядучых цэнтральных і рэспубліканскіх газетах рэгулярнай была рубрыка 
«Агляд друку», дзе аналізаваліся публікацыі рэгіянальнай прэсы. Даследчык 
А. Карочанскі адзначае, што медыякрытыка, па-першае, «адносіцца да наву-
ковага аналізу дзейнасці масмедыя ў даследчых працах. У гэтым выпадку га-
ворка ідзе пра навуковую крытыку, якая складае неад’емны кампанент навукі 
аб масавых камунікацыях і журналістыцы (разам з тэорыяй, гісторыяй) – і 
нацэлена на аператыўнае пазнанне і ацэнку бягучай медыйнай практыкі на 
аснове прымянення навуковых метадаў. Па-другое, тэрмін выкарыстоўваецца 
ў дачыненні да сферы журналісцкай творчасці, звязанай з крытыка-ацэначным 
пазнаннем медыйнага зместу і актуальных праблем сацыяльнага функцыяна-
вання масмедыя – гэта значыць, да журналісцкай крытыкі сродкаў масавай 
інфармацыі» [197]. Даследчык падкрэслівае, што медыякрытыка ў рамках 
сучаснай журналістыкі з’яўляецца галіной, якая ажыццяўляе крытычнае па-
знанне і ацэнку сацыяльна значных, актуальных аспектаў інфармацыйнай 
вытворчасці ў сродках масавай інфармацыі і вырабляемага імі кантэнту. 
Ацэньваючы медыятэксты, журналісцкая крытыка СМІ аказвае ўплыў на 
ўспрыманне медыйнага зместу яго спажыўцамі: «Уздзейнічаючы на грамад-
скую думку і праз яе – на медыйную практыку, журналісцкая крытыка СМІ 
спрыяе ўнясенню сацыяльна неабходных карэктыў у дзейнасць друкаванай і 
электроннай прэсы» [197].

Падсумоўваючы аналіз метадалагічных аспектаў маральнай рэгуляцыі 
медыядзейнасці, адзначым: мараль – каштоўнасная форма чалавечага быц-
ця, якая аказала значны ўплыў на фарміраванне і развіццё грамадства, 
станаўленне асобы і яе светапогляду, на цывілізацыйную дынаміку наогул. 
Прафесійную мараль можна вызначыць як спецыфічны каштоўнасны «зрэз» 
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быцця медыяспецыяліста: у сістэме медыяэтыкі каштоўнасці выконваюць 
функцыю падтрымання ўзору. Журналістыцы неабходна дбаць пра этычны 
аспект дзейнасці на ўсіх этапах працы над медыятворам: у працэсе пошуку 
інфармацыі не выкарыстоўваць недапушчальныя метады яе збору; падчас 
фіксацыі звестак улічваць маральныя і прававыя абмежаванні (у тым ліку 
пры выкарыстанні метадаў «перамены прафесіі», «правакаванай сітуацыі», 
«схаванай камеры»); у працэсе апрацоўкі і творчай інтэрпрэтацыі інфармацыі 
ўлічваць магчымыя супярэчнасці паміж глыбінёй спасціжэння рэчаіснасці і 
патрабаваннямі аператыўнасці, адмовіцца ад прадузятай расстаноўкі акцэнтаў, 
падтасоўкі фактаў, фабрыкацыі матэрыялаў, плагіяту і іншых форм парушэн-
ня аўтарскага права; не дапускаць дэзынфармацыі і дыфамацыі, маральнай 
дыскрэдытацыі чалавека ў СМІ (паклёпы і абразы, «вайна кампраматаў»).

Без дасканала адладжанай сістэмы маральнага самакантролю журналіста 
і ўсёй журналісцкай садружнасці як на асобасным узроўні, так і ў межах 
агульнапрафесійнай парадыгмы журналістыка перастае існаваць як прафесія, 
маральная па сваёй прыродзе, і ператвараецца ў звычайны гандаль 
інфармацыяй, спекуляцыю фактамі. Кодэксы прафесійнай этыкі разгляда-
юцца як адзін са спосабаў захавання сутнаснай прыроды сродкаў масавай 
інфармацыі: дакладнае, аператыўнае, адэкватнае інфармаванне насельніцтва 
аб надзённым. Прафесійна-этычныя кодэксы дапамагаюць журналісту асэн-
саваць і ўсвядоміць межы дазволенага і недазволенага, садзейнічаюць по-
шуку ўласных, індывідуальна-асобасных арыенціраў у акіяне маральных 
каштоўнасцей. Канчатковы прафесійна-этычны выбар – за самім журналістам, 
аднак вельмі важна, каб быў штуршок да глыбокай маральнай рэфлексіі.

3.2. МЕДЫЯЭКаЭТЫКа І МаРаЛьНаЯ аДКаЗНаСЦь ЖУРНаЛІСТа: 
СаЦЫЯЛьНа-гУМаНІТаРНЫ КаНТЭКСТ ЧаРНОБЫЛьСКай 

КаТаСТРОфЫ ў аДЛюСТРаВаННІ БЕЛаРУСКІх СМІ

З канца ХХ ст. кардынальна пераасэнсоўваецца фундаментальная 
каштоўнасць, якая складае аснову чалавечага існавання, – адзінства чала-
века і прыроды. Гэта абумоўлена нарастаннем крызісных з’яў у экалагічнай 
сферы, пашырэннем рызыкі магчымых прыродных катаклізмаў, тэхнагенных 
катастроф, што руйнуюць не толькі традыцыйныя жыццёвыя ўяўленні, але і 
само жыццё. У гэтай сітуацыі асаблівую актуальнасць набывае меркаванне 
філосафа-гуманіста А. Швейцара: «Ніхто не павінен сам сабе аблягчаць цяжар 
адказнасці» [463, с. 223]. На фарміраванне адказных адносін да навукова-
тэхнічнага прагрэсу, рацыянальнага выкарыстання прыродных рэсурсаў знач-
ны ўплыў аказваюць сродкі масавай інфармацыі.
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Нігілістычны падыход «прырода – не храм, а майстэрня», апісаны 
ў ХІХ ст. у рамане І. Тургенева «Бацькі і дзеці», к канцу ХХ ст. яскрава 
прадэманстраваў, што навукова-тэхнічны прагрэс, паглыбленне радыкаль-
нага ўздзеяння чалавека на прыроду, з аднаго боку, спрыяюць станоўчым 
дасягненням, а з другога – прыводзяць да сур’ёзных негатыўных наступстваў. 
У ХХІ ст. экалагічныя праблемы выйшлі на ўзровень глабальных, плане-
тарных: вычэрпваюцца натуральныя рэсурсы, узмацняюцца кліматычныя 
анамаліі, атручваецца навакольнае асяроддзе і да т. п. Далейшае забруджванне, 
неабмежаваная эксплуатацыя прыродных рэсурсаў пагражаюць існаванню 
чалавецтва. У сітуацыі «экалагічнага крызісу паняцце “выжыванне” набывае 
характар філасофскай катэгорыі як формы жыцця ва ўмовах, калі асэнсавана 
магчымасць яго антрапагеннага спынення», – рэзонна адзначае Н. Захарава 
[152, с. 141].

Адна з самых буйных тэхнагенных катастроф у сусветнай гiсторыi – 
аварыя на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі (ЧАЭС) – прымусіла пе-
раасэнсаваць многія экзістэнцыяльныя каштоўнасці. Стала зразумела, што 
галоўнай субстанцыяльнай каштоўнасцю («каштоўнасцю каштоўнасцей») 
з’яўляецца жыццё. Чарнобыльскую катастрофу, на наш погляд, можна вызна-
чыць як адну з «пагранічных сітуацый», спецыфіку якіх даследаваў нямецкі 
філосаф і псіхолаг К. Ясперс, указваючы, што быццё раскрываецца перад 
чалавекам ва ўсёй сапраўднасці ў хвіліны «экзістэнцыяльнага азарэння», у 
крытычных сітуацыях, якія патрабуюць напружання ўсіх сіл, – перад пагрозай 
фізічнай, маральнай ці інтэлектуальнай пагібелі [487, с. 378]. Постчарнобыль-
ская журналістыка ўяўляе сабой унікальную гістарычную рэтраспекцыю 
ўспрымання тэхнагеннай катастрофы канкрэтнымі людзьмі, грамадствам у 
цэлым, сродкамі масавай інфармацыі.

Па маштабах радыеактыўнага выкiду аварыя на ЧАЭС пераўзышла 
папярэднія падобныя надзвычайныя здарэннi: ва Уiндскейлi (Вялiкабрытанiя, 
1957), Тры-Майл-Айлендзе (ЗША, 1979), на прамысловым комплексе 
«Маяк» (СССР, 1957). Чарнобыльская катастрофа мела глабальны харак-
тар, яе наступствы закранулi многiя краiны, асаблiва цяжкімі яны сталі для 
Беларусі: забруджанай аказалася амаль чвэрць тэрыторыi рэспублікі, каля 
138 тыс. чалавек былі пераселены, не менш чым 200 тыс. сталi вымушанымi 
бежанцамi (Звязда. 2007. 26 красавiка). Вярхоўны Савет Беларусі ў ліпені 
1990 г. абвясціў тэрыторыю рэспублікі зонай экалагічнага бедства. Чарно-
быльская катастрофа аказала ўздзеянне на ўсе сферы жыццядзейнасці чала-
века – вытворчасць, ахову здароўя, культуру, навуку, адукацыю, эканоміку 
і інш. Згодна з інфармацыяй Дэпартамента па ліквідацыі наступстваў ката-
строфы на Чарнобыльскай АЭС Міністэрства па надзвычайных сітуацыях 
Рэспублікі Беларусь, каля 35 % чарнобыльскіх выпадзенняў цэзію-137 на 
Еўрапейскім кантыненце знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі; забруджванне 
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гэтым радыенуклідам складае 23 % ад усёй плошчы рэспублікі (Украіна – 5 %, 
Расія – 0,6 %). Радыеактыўны ёд (ёд-131) стаў адной з галоўных крыніц апра-
меньвання насельніцтва. З 1990 г. у Беларусі рэгіструецца беспрэцэдэнтны 
рост захворвання на рак шчытападобнай залозы. У параўнанні з дааварыйным 
перыядам колькасць захворванняў узрасла сярод дзяцей у 33,6 раза, сярод 
дарослых у залежнасці ад узроставых груп – у 2,5–7 разоў [335]. З сельска-
гаспадарчага абароту было выведзена 2,64 тыс. кв. км земляў; ліквідаваны 
54 калгасы і саўгасы, закрыты 9 заводаў перапрацоўчай прамысловасці. Вялікі 
ўрон нанесены лясной гаспадарцы: каля чвэрці ляснога фонду Беларусі – 
17,3 тыс. кв. км лесу – падверглася радыеактыўнаму забруджванню.

Агульны ўрон, нанесены рэспубліцы ў разліку на 30-гадовы перыяд пе-
раадолення аварыі на ЧАЭС, ацэньваецца ў 235 млрд долараў ЗША, што 
сувымяральна з 32 бюджэтамі рэспублікі 1985 г. [335]. Праведзеная ацэнка 
ўрону не з’яўляецца канчатковай, паколькі прычынна-выніковыя сувязі, якія 
адлюстроўваюць уздзеянне радыеактыўнага забруджвання тэрыторыі на роз-
ныя бакі жыццядзейнасці чалавека і грамадства, досыць складаныя. Навука 
пакуль не валодае поўнай і канчатковай інфармацыяй аб медыка-біялагічных, 
сацыяльных і экалагічных наступствах чарнобыльскай катастрофы.

Асвятленне поставарыйнай сітуацыі засведчыла заганнасць сістэмы 
аўтарытарызму, манапалізацыі СМІ.

Аварыя на ЧАЭС адбылася ў ноч з 25 на 26 красавіка 1986 г. Аднак па-
ведамленне Тэлеграфнага агенцтва Савецкага Саюза (ТАСС) аб гэтым над-
звычайным здарэнні з’явілася ў газетах толькі 1 мая. Побач са святочнымі 
першамайскімі матэрыяламі – сто радкоў «Ад Савета Міністраў СССР». 
Сухая, вельмі лаканічная інфармацыя: «Як паведамлялася ўжо ў друку, на 
Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі… адбылася аварыя… Загінулі два 
чалавекі… Цяпер радыяцыйная абстаноўка на электрастанцыі і прылеглай 
мясцовасці стабілізавана… Жыхары пасёлка АЭС і трох бліжэйшых насе-
леных пунктаў эвакуіраваны» (тут і далей паведамленні інфармацыйных 
агенцтваў цытуем па газеце «Звязда». – Т. П.). У публікацыі таксама адзна-
чаецца: «Некаторыя агенцтвы на Захадзе распаўсюджваюць чуткі аб тым, 
што нібыта пры аварыі на АЭС загінулі тысячы людзей. Як паведамлялася 
ўжо, фактычна загінулі 2 чалавекі; шпіталізаваны ўсяго 197, з іх 49 пакінулі 
шпіталь пасля абследавання. Работа прадпрыемстваў, калгасаў, саўгасаў і 
ўстаноў ідзе нармальна».

Варта звярнуць увагу, што гэта першая інфармацыя аб аварыі, да гэтага «ў 
друку» пра яе не паведамлялася. Савецкая прэса захоўвала маўчанне да таго 
часу, пакуль аб атамнай аварыі на тэрыторыі СССР не загаварылі ў заходніх 
краінах, дзе ўжо ўвечары 27 красавіка пачаў рэгістравацца рэзкі рост узроўню 
радыяцыі. Толькі 28 красавіка 1986 г. у галоўнай тэлевізійнай вячэрняй пра-
граме краіны «Час» прагучала кароткае паведамленне ТАСС аб тым, што на 
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Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі адбыўся няшчасны выпадак, адзін з 
рэактараў атрымаў пашкоджанне.

Сутыкнуўшыся з немагчымасцю «замаўчаць» маштабы трагедыі, савецкая 
прэса, цалкам кантралюемая партыйнымі ўладамі, выкарыстоўвала звычныя 
і зручныя прапагандысцкія прыёмы і штампы. Лейтматыў паведамленняў у 
першы поставарыйны перыяд: гераізм спецыялістаў і добраахвотнікаў, усе-
народная дапамога пацярпелым, рэкордная хуткасць ліквідацыі наступстваў 
аварыі. Навіны з зоны бедства падаваліся выключна ў аптымістычных 
інтанацыях. Інфармацыя аб узроўні радыяцыі ўвогуле адсутнічала.

2 мая 1986 г. пад загалоўкам «Ад Савета Міністраў СССР» газеты 
апублікавалі 15-радковую заметку, у якой падкрэсліваецца: «Радыеактыўнасць 
на тэрыторыі АЭС і ў пасёлку зменшылася ў паўтара – два разы». 4 мая ў 
паведамленні ТАСС аб наведванні раёна ЧАЭС членамі Палітбюро ЦК КПСС 
М. Рыжковым і Я. Лігачовым адзначалася, што «работы па ліквідацыі аварыі і 
яе вынікаў праводзяцца арганізавана, з прыцягненнем неабходных сродкаў». 
У «Паведамленні ТАСС» ад 6 мая размова ідзе пра тое, што ў адрас савец-
кага ўрада ад замежных дзяржаў, арганізацый, грамадзян паступаюць пра-
пановы аб аказанні дапамогі, аднак усе патрэбы задавальняюцца «ўласнымі 
магчымасцямі». Пры гэтым указваецца, што на «шырокім фоне спачування 
і разумення пэўнымі коламі робяцца спробы выкарыстаць здарэнне ў не-
прыстойных палітычных мэтах. У прапагандысцкі абарот запушчаны чуткі, 
выдумкі, якія ідуць уразрэз з элементарнымі маральнымі нормамі. Напрыклад, 
мусіруюцца небыліцы аб тысячах загінуўшых, аб паніцы сярод насельніцтва 
і да т. п.».

Імкненне захаваць належны імідж перад сусветным супольніцтвам 
падштурхоўвала ўлады да прыняцця неабгрунтаваных, чыста палітычных 
і нават злачынных рашэнняў. Жыхароў пацярпелых рэгіёнаў не папярэдзілі 
аб існуючай небяспецы, не далі ніякіх рэкамендацый аб тым, як належыць 
сябе паводзіць, каб паменшыць уплыў радыяцыі. Не былі адменены свя-
точныя дэманстрацыі і гулянні, прысвечаныя Першамаю. Асобы, адказныя 
за ўтойванне інфармацыі, пазней тлумачылі гэта неабходнасцю прадухіліць 
паніку сярод насельніцтва. «Хлусня толькі на першы погляд здаецца сала-
дзейшай за праўду, – справядліва падкрэслівае Л. Белякова. – Спакушэнне 
ёю вялікае і прыемнае, як кожная спакуса, за якой, аднак, немінуча ідзе пака-
ранне – цяжкае пахмелле, ломка, рэцыдыў» [36, с. 158].

Беларускі пісьменнік Алесь Адамовіч адным з першых павёў «штурм 
саркафага хлусні», які адразу пачаў узводзіцца над Чарнобылем. Праз ба-
рыкады «дзяржаўных інтарэсаў», езуіцкія «навуковыя» супакойванні, цэн-
зурныя лабірынты пісьменнік біў у набат чарнобыльскай трагедыі. У кнізе 
«Апакаліпсіс па графіку» ён узгадвае, якія дзіўныя рэчы адбываліся ў Мінску: 
«Нават вышэйшае кіраўніцтва рэспублікі, ад якой Чарнобыль на адлегласці 
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шасці кіламетраў, нейкі час знаходзілася ў няведанні аб тым, што здарылася. 
Як мне потым паскардзіўся Слюнькоў М. М. (першы сакратар ЦК Беларусі): 
“Нават Шчарбіцкі не пазваніў! Сусед называецца!”. Тое ж самае на больш 
нізкім партыйным узроўні: па абодва бакі Прыпяці, на беларускім і ўкраінскім 
беразе, жылі-сябравалі сакратары райкамаў, часта юшку варылі разам. І вось 
беларускія начальнікі бачаць: нешта абязлюдзеў украінскі бераг. Пераплылі 
раку, а там ужо ніводнага жыхара – эвакуіраваліся. І ні слова, хоць бы па тэ-
лефоне: і не таму, што сябры яны дрэнныя, а таму, што добрыя партработнікі, 
вышэй за ўсё шанавалі таямніцу партыйна-дзяржаўную» [8, с. 158].

Красамоўны дакумент часу: у брагінскай раённай газеце «Маяк Па-
лесся» 6 мая 1986 г. была апублікавана абвестка аб наборы навучэнцаў у 
Прыпяцкае ПТВ № 8 упраўлення будаўніцтва Чарнобыльскай атамнай 
электрастанцыі: «Пачатак заняткаў з 1 верасня 1986 года». Гэта недарэч-
ная рэклама з’явілася праз дзесяць дзён пасля выбуху і праз сем дзён пасля 
таго, як г. Прыпяць быў эвакуіраваны. Выява аб’явы змешчана ў фотаальбоме 
«Чарнобыль = Chernobyl» (2006) і ўражвае не менш, чым здымкі наступстваў 
катастрофы [455, c. 150]. Калі прааналізаваць гэту публікацыю ў тагачасным 
інфармацыйным кантэксце, можна канстатаваць: факт яе з’яўлення быў калі 
не заканамернай, дык цалкам зразумелай з’явай.

У беларускіх СМІ напачатку змяшчаліся выключна паведамленні ТАСС. 
Рэпартаж карэспандэнтаў БЕЛТА Л. Перасыпкінай і І. Куксы з Хойніцкага 
і Брагінскага раёнаў «Чужой бяды не бывае…» з’явіўся толькі 8 мая 1986 г. 
Журналісты падкрэслівалі, што «ў экстрэмальнай сітуацыі… праявіліся леп-
шыя якасці характару савецкіх людзей».

Праз 20 гадоў журналістка Л. Перасыпкіна, выступаючы на Міжнародным 
семінары для сродкаў масавай інфармацыі «Роля СМІ ў прадухіленні тэхна-
генных катастроф. Вопыт Беларусі і міжнародных арганізацый у пераадоленні 
наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС», які праходзіў у Мінску ў маі 
2006 г., прызналася: «Што ведала я, едучы 1 мая 1986 г. у Гомельскую во-
бласць з рэдакцыйным заданнем напісаць пра тое, што там адбываецца?.. 
Валодай я тады хоць часткай праўдзівай інфармацыі, хіба пісала б пра тое, 
што лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола механізатар Валодзя Кашперка і 
яго звяно 5 мая працягвалі сяўбу. І не пацягнулася б сама разам з гомельскім 
уласным карэспандэнтам і фотакарам ажно пад самую станцыю за “цікавай 
фактурай” пра перасяленне людзей... Маіх калег па той камандзіроўцы ўжо 
няма – дужыя мужыкі сышлі да тэрміну. У мяне поўны букет хвароб, якія 
медыкі і прагназавалі як постчарнобыльскія» [318, c. 104–105].

Галоўнае ў любой сітуацыі – веды, а імі журналісты не валодалі і не маглі 
атрымаць ад спецыялістаў. Л. Перасыпкіна ўзгадала загад міністра аховы 
здароўя СССР 1986 г. пад грыфам «Сакрэтна» аб забароне інфармавання 
насельніцтва аб медыцынскіх наступствах Чарнобыля: «Ці не таму медыкам 
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потым давялося вырываць лісты з медыцынскіх карт грамадзян, захворванні 
якіх у першыя гады яны “не па загадзе” звязалі з катастрофай. Дарэчы, у маёй 
медыцынскай картцы таксама няма старонак, якія сведчаць пра тое, ад чаго 
мяне лячылі на працягу цэлага месяца, пачынаючы з 10 мая 1986 года, калі я 
вярнулася з камандзіроўкі з Гомельшчыны» [318, с. 105].

Ужо 11 мая 1986 г. СМІ краіны апублікавалі інфармацыю ТАСС «Чарно-
быльская АЭС: сітуацыя стабілізуецца» аб прэс-канферэнцыі, якая прайш-
ла 9 мая 1986 г. у Маскве: «Усё больш спакойныя весткі паступаюць ад 
вучоных і спецыялістаў, занятых ліквідацыяй наступстваў аварыі на Чарно-
быльскай атамнай электрастанцыі»; «радыеактыўныя ізатопы, выкінутыя ў 
выніку аварыі, жывуць непрацяглы час. А гэта значыць, што ў будучым на 
бліжэйшых палях адновіцца праца, а пасёлак АЭС будзе бяспечны для 
пражывання» (вылучана намі. – Т. П.). Аднак і праз тры дзесяцігоддзі ў 
30-кіламетровай зоне жыць небяспечна. 14 мая 1986 г. – зноў добрыя навіны 
пра тое, што «радыяцыйная абстаноўка паляпшаецца».

Аналіз асвятлення ў СМІ аварыі на Чарнобыльскай АЭС сведчыць, што 
насельніцтва было пазбаўлена паўнавартаснай інфармацыі аб гэтай буй-
ной тэхнагеннай трагедыі. Матэрыялы пра яе выдаваліся ў СМІ ў строга 
дазіраванай, «прасеянай» праз рэшата цэнзуры форме. За невялікім выклю-
чэннем, гэта паведамленні афіцыйных інфармацыйных агенцтваў ТАСС, АДН 
(Агенцтва друку «Новости», з верасня 1991 г. – Расійскае інфармацыйнае 
агенцтва РІА «Новости») і БЕЛТА, прычым часта без указання прозвішчаў 
аўтараў.

«Выпрабаванне на трываласць» – пад такім загалоўкам 9 мая 1986 г. «Звяз-
да» змясціла першы эксклюзіўны рэпартаж з Хойніцкага раёна ўласнага карэ-
спандэнта У. Пернікава аб эвакуацыі насельніцтва з забруджаных зон. Зместа-
ва-кантэкстуальная танальнасць публікацыі не выходзіць за межы афіцыйна 
вызначанага рэчышча. Журналіст адзначае: жыццё ў раёнах, што «знахо-
дзяцца ў непасрэднай блізкасці ад Чарнобыльскай АЭС, нармалізуецца». 
У апублікаваным 18 мая 1986 г. рэпартажы спецкара «Звязды» А. Мяснікова 
«Час мужнасці і выпрабаванняў» і ўвогуле ўтрымліваюцца наступныя звесткі: 
«Ні на хвіліну не спыняецца прафілактычны агляд жыхароў, у выпадку 
неабходнасці (што здараецца цяпер вельмі рэдка) ім аказваецца лячэбная 
дапамога. Вядзецца пастаянны кантроль за навакольным асяроддзем. Нам 
расказалі пра такі выпадак. Мясцовыя аматары рыбалкі злавілі некалькі рыб, 
прынеслі да медыкаў на абследаванне. Прыборы паказалі: заражэння няма». 
І гэта ў Брагінскім раёне, адным з самых пацярпелых ад радыеактыўнага за-
бруджвання. Узровень аргументацыі «нам расказалі» не вытрымлівае ніякай 
крытыкі.

Менавіта такім быў асноўны кантэкст асвятлення ў СМІ аварыі на ЧАЭС 
у пачатковы перыяд. Нягледзячы на абвешчаныя годам раней перабудову і 
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галоснасць, па сутнасці мала што змянілася ў светапоглядзе і светаадчуванні 
кіраўнікоў Савецкага Саюза, у іх адносінах да СМІ, у разуменні ролі 
журналістыкі ў грамадстве. Як вынік – замоўчванне інфармацыі, нежадан-
не «галосна», публічна і сумленна аналізаваць склаўшуюся праблемную 
сітуацыю, расказаць народу аб усіх негатыўных наступствах. Пры гэтым варта 
ўлічваць недастаткова поўнае ўяўленне кіраўніцтвам СССР маштабу аварыі 
на ЧАЭС – неразуменне таго, што адбылася буйная тэхнагенная катастрофа.

Для Беларусі вельмі востра абазначылася яшчэ адна праблема – 
«распаўзанне» радыяцыі па рэспубліцы. Пісьменнік, член-карэспандэнт 
АН БССР, член Камітэта савецкіх вучоных у абарону міру і супраць ядзернай 
пагрозы Алесь Адамовіч з горыччу адзначаў: «Ратаваць ужо даводзіцца цэлы 
народ: безадказная паказуха, недаацэнка, а то і свядомае скажэнне маштабаў 
бедства прывялі да нястрымнага размазвання радыяцыі і там, дзе яе спачатку 
не было. Экалагічныя Курапаты чакаюць свайго расследавання» [8, c. 80–81].

Навукоўцы адкрыта прызнаюць, што рэальная сітуацыя з выбухам на 
ЧАЭС аказалася намнога больш складанай за самыя «смелыя» прагнозы 
1986 г. па ўсіх вектарах і мадэлях.

Праз год пасля трагедыі інфармацыйная карціна не надта адрознівалася 
шматпланавасцю і зместавай разнастайнасцю. Вось, напрыклад, як выглядаў 
нумар галоўнай газеты Беларускай ССР «Звязда» – органа ЦК КПБ, 
Вярхоўнага Савета і Савета Міністраў БССР – за 26 красавіка 1987 г. (іншыя 
рэспубліканскія газеты мелі прыкладна такую ж інфармацыйна-зместавую 
структуру). Адкрывае першую паласу заклік ЦК КПСС «Працоўныя Краіны 
Саветаў! Шырэй разгортвайце спаборніцтва за дастойную сустрэчу 70-годдзя 
Вялікага Кастрычніка!», побач паведамленне аб перамовах у Крамлі М. Гар-
бачова з кіраўніцтвам Сірыі, справаздача аб пасяджэнні Саўміна СССР па 
выніках работы першага квартала 1987 г., аб працы на суботніку. На другой 
паласе – вялікая публікацыя карэспандэнта АДН «Роздум аб перабудове». 
І толькі на трэцяй паласе ў рубрыцы «Зона асаблівай увагі» – 200-радко-
вы матэрыял БЕЛТА (без подпісу журналіста) «Рэха Чарнобыля: праз год». 
У публікацыі прыводзіцца інтэрв’ю з загадчыкам кафедры Мінскага меды-
цынскага інстытута, доктарам медыцынскіх навук, прафесарам Я. Чарствым, 
які ўзначальваў праблемную камісію вучоных ВНУ па ліквідацыі вынікаў 
чарнобыльскай аварыі. Па яго словах, «усе дзеці ў пацярпелых раёнах узяты 
на ўлік і самым старанным чынам абследаваны спецыялістамі… У першую 
чаргу кантралюецца функцыя шчытападобнай залозы – яе зніжэнне ў дзяцей, 
у адрозненне ад дарослых, пагражае цяжкімі вынікамі… Але такіх выпадкаў, 
на шчасце, не выяўлена». Асабліва ўражвае наступная сентэнцыя прафесара 
медыцыны: «У апошні час мы забыліся пра многія відавочныя рэчы: значна 
больш радыяцыйнага заражэння даюць выкураныя цыгарэты (вылучана 
намі. – Т. П.), рэнтгенаграфічныя даследаванні». Значыць, няма падстаў для 
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трывог? – удакладняе карэспандэнт. Аказваецца, прычыны для хвалявання 
ёсць, паколькі «ў невялікай колькасці дзяцей зарэгістраваны выпадкі нязнач-
нага, не небяспечнага для здароўя адхілення ад нормы ў крыві. Яно, можа, 
і не звязана з радыяцыйным фонам». І робіцца выснова аб тым, што можна 
«даволі ўпэўнена зрабіць аптымістычны прагноз» (Звязда. 1987. 26 красавіка). 
Сімвалічна, што побач з карэспандэнцыяй «Рэха Чарнобыля: праз год» 
апублікавана завяршэнне аповесці В. Быкава «У тумане». Гэтак жа можна 
вызначыць і спецыфіку асвятлення «постчарнобыльскай» праблематыкі таго 
часу: у тумане.

Вялікі матэрыял ТАСС «Нарада ў ЦК КПСС. Павышаць тэхнічны 
ўзровень і надзейнасць энергетычнага абсталявання, якасць яго эксплуатацыі» 
змешчаны ў газетах 28 красавіка 1987 г. Здавалася б, нарэшце адбылася 
сур’ёзная размова на вышэйшым узроўні на чарнобыльскую тэму. Аднак аб 
ЧАЭС – толькі два сказы: «Чарнобыль яшчэ доўга будзе ў памяці людзей. 
З драматызму яго ўрокаў мы абавязаны зрабіць вычарпальныя высновы».

Адзін з галоўных урокаў Чарнобыля – анталагічны. Татальная дзяржаўная 
манапалізацыя прэсы пазбаўляе журналістыку магчымасці выконваць суб-
станцыянальную функцыю – аб’ектыўна і ўсебакова інфармаваць грамадства 
аб усім, што адбываецца, не кіруючыся меркаваннямі аб «выгаднай» або 
«нявыгаднай» чыноўнікам інфармацыі [332, c. 89].

На падставе аналізу постчарнобыльскай журналістыкі даследчык І. Гегель 
робіць слушную выснову наконт таго, што ўлада, грамадства і прэса сустрэлі 
катастрофу на ЧАЭС як нечаканасць, што прывяло да камунікатыўнага калап-
су: «Улада спрабавала ўтаіць сам факт аварыі на ЧАЭС, а калі гэта не атрыма-
лася, занізіць маштабы яе наступстваў. Прэса ёй у гэтым дапамагала. Пэўны 
час грамадства задавальнялася самападманам, але інфармацыйны прарыў у 
перыяд галоснасці разбурыў гэтыя ілюзіі» [92].

Заслона тайны і сакрэтнасці пачала паступова прыўздымацца ў 1989 г., 
калі ў асвятленні чарнобыльскай тэматыкі намеціліся відавочныя зрухі. Га-
зета «Звязда» ў красавіцкіх нумарах публікавала ўрыўкі з «Чарнобыльскага 
сшытка» Рыгора Мядзведзева – інжынера-атамшчыка, які тры дзесяцігоддзі 
працаваў у ядзернай энергетыцы, непасрэдна ўдзельнічаў у праектаванні і 
будаўніцтве Чарнобыльскай АЭС, а ў першыя дні аварыі быў у эпіцэнтры 
падзей, сярод ліквідатараў наступстваў, быў апраменены, сем месяцаў 
праляжаў у бальніцы. Ён адзначае: становішча, «калі аварыі на атамных 
станцыях утойваліся ад грамадскасці, стала нормай», як і некампетэнтнасць, 
бо «многія кіруючыя пасады ў атамнай галіне заняты не па праву» (Звяз-
да. 1989. 9 красавіка). Р. Мядзведзеў узгадвае, што тагачасны старшыня 
Дзяржкамітэта СССР па выкарыстанні атамнай энергетыкі А. Петрасьянц на 
прэс-канферэнцыі ў Маскве 6 мая 1986 г. так пракаментаваў чарнобыльскую 
трагедыю: «Навука патрабуе ахвяр» (Звязда. 1989. 9 красавіка). Як не ўзгадаць 
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у сувязі з гэтым меркаванне У. Вярнадскага: «Пытанне аб маральным баку 
навукі, незалежна ад рэлігійных, дзяржаўных або філасофскіх праяў маралі, 
становіцца на парадак дня. Яно з’яўляецца дзейснай сілай, і з ім давядзецца 
ўсё больш і больш лічыцца» [66, с. 150].

У «Чарнобыльскім сшытку» Р. Мядзведзеў расказаў аб чарнобыльскай 
рэальнасці тое, што бачыў на свае вочы. Прыводзяцца ўспаміны сведкаў, у 
тым ліку інжынера вытворча-распарадчага аддзела ўпраўлення будаўніцтва 
ЧАЭС Л. Харытонавай: «У суботу 26 красавіка 1986 г. усе рыхтаваліся да 
свята 1 Мая… Сярод большасці будаўнікоў і мантажнікаў ніхто яшчэ нічога не 
ведаў. Потым прасачылася нешта пра аварыю і пажар на 4-м энергаблоку. Але 
што іменна здарылася, ніхто толкам не ведаў. Дзеці пайшлі ў школу, малыя 
гулялі ў пясочніцах. Звычайны выхадны дзень» (Звязда. 1989. 15 красавіка). 
К вечару пра аварыю ведалі ўсе, і рэакцыя была спакойная, працавалі 
магазіны, але ў паветры «пачаў моцна адчувацца металічны пах» (Звязда. 
1989. 16 красавіка). Чыноўнікі спрачаліся, ці варта гаварыць аб эвакуацыі, 
паколькі баяліся панікі, аднак у 14 гадзін 27 красавіка 1986 г. да пад’ездаў 
падалі аўтобусы (Звязда. 1989. 18 красавіка). Аўтар «бачыў, як салдаты і 
афіцэры збіралі паліва і графіт рукамі» каля разбуранага энергаблока: збіралі 
ў вёдры і ссыпалі ў кантэйнеры. «Твары салдат і афіцэраў цёмна-бурыя:  
ядзерны загар… Сіноптыкі абяцаюць ліўневыя дажджы, і, каб актыўнасць не 
змыла дажджамі ў грунт, замест робатаў, якіх няма, пайшлі людзі… Але дзе 
ж мільёны рублёў, адпушчаныя дзяржавай на распрацоўку робататэхнікі 
і маніпулятараў? Дзе? Выкралі? Пусцілі на вецер?» (вылучана намі. – 
Т. П.) (Звязда. 1989. 19 красавіка). Многія трупы былі вельмі радыеактыўныя, 
санэпідстанцыя «запатрабавала рабіць на дне магіл бетонныя падушкі, як пад 
атамным рэактарам… Моцна радыеактыўныя трупы запайвалі ў цынкавыя 
труны» (Звязда. 1989. 20 красавіка).

Публікацыя выклікала шок: упершыню адкрыта, «без купюр» надрука-
вана тое, што перадавалася «з вуснаў у вусны», абмяркоўвалася «на кухнях» 
(цалкам «Чарнобыльскі сшытак» Рыгора Мядзведзева выйшаў у шостым 
нумары часопіса «Новый мир» за 1989 г.). Тым не менш гэты перыяд ха-
рактарызуецца надзвычай стракатай інфармацыйнай палітрай асвятлення 
чарнобыльскай тэматыкі.

Карэспандэнцыя БЕЛТА «Тры гады пасля Чарнобыля: новы этап, новыя 
задачы» ўтрымлівае прызнанне тагачаснага дырэктара НДІ радыяцыйнай 
медыцыны акадэміка У. Мацюхіна: «Час паказаў, што постчарнобыльскія 
праблемы патрабуюць большай увагі, чым гэта ўяўлялася спачатку» (Звяз-
да. 1989. 26 красавіка). У публікацыі паведамляецца, што ў НДІ радыяцый-
най медыцыны пачаў працаваць тэлефон даверу: кожны можа атрымаць 
кваліфікаваную інфармацыю аб радыяцыйнай абстаноўцы ў любой кроп-
цы Беларусі (толькі праз тры гады пасля тэхнагеннай катастрофы). Разам з 
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тым канстатуецца: «Даныя абследаванняў насельніцтва забруджаных раёнаў, 
выкананых спецыялістамі рэспублікі і Саюза, паказалі, што стан здароўя і 
ўзровень захворвання насельніцтва ў гэтых раёнах не адрозніваюцца 
ўвогуле ад дааварыйнага перыяду і ад іншых раёнаў за зонай забрудж-
вання» (вылучана намі. – Т. П.). На фоне публікацыі «Чарнобыльскага сшыт-
ка» Р. Мядзведзева гэта «заспакаяльная» заява выглядае дысанансна.

У 1989 г. Вярхоўным Саветам БССР была распрацавана і прынята 
Дзяржаўная праграма пераадолення ў Беларускай ССР вынікаў аварыі 
на ЧАЭС на 1990–1995 гг. і да 2000 г. Вярхоўны Савет СССР у 1990 г. 
зацвердзіў Дзяржаўную саюзна-рэспубліканскую праграму неадкладных 
мер па ліквідацыі вынікаў аварыі на ЧАЭС. Аднак пасля распаду Савецкага 
Саюза Беларусь засталася адзін на адзін з усім комплексам чарнобыльскіх 
праблем. Аварыю на ЧАЭС назвалі сімвалічным ударам звона па савецкай 
імперыі.

Набыўшы статус суверэннай дзяржавы, Рэспубліка Беларусь не страціла 
кантроль над сітуацыяй. СМІ асвятлялі ход рэалізацыі дзяржаўных і мэтавых 
праграм, накіраваных на пераадоленне наступстваў катастрофы, выкананне 
мерапрыемстваў па радыяцыйнай і сацыяльна-эканамічнай рэабілітацыі за-
бруджаных тэрыторый. У мэтах мінімізацыі наступстваў катастрофы Бела-
русь актыўна ўзаемадзейнічае з замежнымі партнёрамі, асобнымі краінамі і 
міжнароднымі арганізацыямі, у тым ліку ў галіне сродкаў масавай інфармацыі.

Не засталіся па-за ўвагай медыя пытанні радыяцыйнага ўздзеяння на 
насельніцтва і экалагічныя сістэмы, ажыццяўлення прыродааднаўленчых і 
ахоўных мерапрыемстваў, забеспячэння сістэмы радыяцыйнага кантролю і 
маніторынгу, утрымання зон адчужэння і адсялення, вытворчасці нарматыўна 
чыстай сельскагаспадарчай прадукцыі. Так, паводле афіцыйнай інфармацыі, 
рэалiзацыя комплексу ахоўных мерапрыемстваў дазволiла значна палепшыць 
паказчыкi харчовых прадуктаў, іх «чысцiня жорстка кантралюецца – сiстэма 
радыяцыйнага кантролю, якая дзейнiчае ў Беларусi, дазваляе поўнасцю вы-
ключыць магчымасць рэалiзацыi прадукцыi, утрыманне радыенуклiдаў у якой 
перавышае дапушчальныя ўзроўнi» (Звязда. 2007. 26 красавіка).

Характар і танальнасць публікацый у беларускіх СМІ па праблемах пе-
раадолення наступстваў чарнобыльскай катастрофы можна класіфікаваць 
наступным чынам:

1 этап, 1986–1991 гг. Асэнсаванне негатыўных наступстваў аварыі на 
ЧАЭС, асвятленне мерапрыемстваў па іх ліквідацыі.

2 этап, 1991–1996 гг. Чарнобыльская праблематыка адыходзіць на 
другі план у сувязі з маштабнымі палітычнымі зменамі і дзяржаўнымі 
пераўтварэннямі; насельніцтва забруджаных тэрыторый нярэдка застаецца 
сам-насам з бядой, пры гэтым чарнобыльская праблематыка ўсё больш на-
бывае палітычную афарбоўку.
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3 этап, 1996–2000 гг. Спробы перайсці ад пытання «хто вінаваты?» 
да адказаў на пытанні «што рабіць?» і «як рабіць?» з мэтай мінімізацыі 
наступстваў тэхнагеннай катастрофы.

4 этап, 2001–2007 гг. Асвятленне ходу рэалізацыі экалагічных праграм і 
рэабілітацыйных мерапрыемстваў у рэгіёнах радыеактыўнага забруджвання; 
грунтоўны медыязварот да тэмы актуалізуецца пераважна ў красавіку (да 
трагічнай даты).

5 этап, з 2008 г. Актывізацыя інфармацыйна-асветнай і тлумачальнай 
работы ў сувязі з прыняццем рашэння аб будаўніцтве Беларускай АЭС; 
акцэнтацыя тэматыкі экалагічнай бяспекі пасля аварыі на японскай АЭС 
«Фукусіма-1» (2011).

Дзяржаўная палітыка ў адносінах пацярпелых рэгіёнаў з’яўлялася прад-
метам актыўнага медыяабмеркавання. Альтэрнатыўныя афіцыйным сродкі 
масавай інфармацыі («недзяржаўныя СМІ») выступілі з рэзкай крытыкай, 
даказваючы: бессэнсоўна ўкладваць сродкі ў «брудныя» тэрыторыі, варта 
выселіць жыхароў у «чыстыя» рэгіёны і менавіта туды накіроўваць рэсур-
сы. Пры гэтым не ўлічваўся «чалавечы фактар», псіхалагічныя асаблівасці 
і жаданні канкрэтных людзей. Пасля поўнага адсялення пацярпелых ад 
радыяцыі населеных пунктаў усё часцей стала гучаць слова «самасёлы». Так 
называлі людзей, якія – нягледзячы на радыяцыйнае забруджанне і насуперак 
яму – вярнуліся ў родныя мясціны. Пракуратура спрабавала іх выселіць, аднак 
безвынікова: настальгія была мацнейшая за клопат пра здароўе. «Самасёлы» 
неаднаразова звярталіся да ўлад з просьбай даць магчымасць застацца жыць 
у родных месцах. Дзяржава не кінула іх на волю лёсу, што таксама выклікала 
буйную хвалю крытыкі ў некаторых медыя. Матывацыя: калі б «самасёлы» 
адчулі сябе нікому не патрэбнымі, дык самі збеглі б з небяспечных месцаў. 
Аргументацыя з разраду «ламаць праз калена», «сілай загнаць у шчасце» 
досыць сумніўная з маральна-этычнага пункту гледжання. Да прыкладу, 
СМІ паведамлялі: Нараўлянскі раён – адзін з найбольш пацярпелых (разам 
з Брагінскім і Хойніцкім), у райцэнтры ўстаноўлены помнік 37 выселеным, 
загінулым у тэхнагеннай катастрофе вёскам. Калі людзі «селі на чамаданы» 
ў канцы 1980-х, у Нароўлі (знаходзіцца ў 50 км ад ЧАЭС) з 12 000 жыхароў 
засталося толькі 5000. Старшыня Нараўлянскага райвыканкама В. Шляга 
быў прызначаны на пасаду 25 красавіка 1986 г., у гутарцы з аўтарам дадзе-
нага даследавання ў жніўні 2002 г. ён адзначыў, што «ў перыяд актыўнага 
ўплыву ў палітыцы БНФа Нароўлю ўсяляк імкнуліся знішчыць. Паднялі 
народ, павезлі ў Мінск... Быў падпісаны дакумент аб спыненні тут усяка-
га будаўніцтва і паступовай ліквідацыі Нароўлі... Той факт, што Нароўля 
становіцца ўсё больш прыгожай, пераконвае ўсіх і “зверху”, і суседзяў на-
шых, што горад хоча жыць» (Звязда. 2002. 4 верасня). У Нароўлі праводзіцца 
сістэмная інфармацыйна-асветная работа, каб жыхары дакладна ведалі, што 
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ўяўляе небяспеку для здароўя. У інтэрв’ю «Сельской газете» ў чэрвені 2015 г. 
В. Шляга канстатаваў: «Мы четко знаем, чтобы дальше развиваться, а также 
торговать, необходима чистая, в том числе и в животноводстве, продукция… 
Есть еще и наш главный наровлянский принцип: если ты остался здесь, сде-
лай все от тебя зависящее, чтобы жить достойно. А жить здесь будем не толь-
ко мы, но и (а я в этом уверен) наши потомки, близкие и далекие» (Сельская 
газета. 2015. 18 чэрвеня).

Усё больш акрэслена абазначылася яшчэ адна постчарнобыльская прабле-
ма – так званы «экстрэмальны турызм» у забруджаныя зоны, які практыкуецца 
на ўкраінскай адселенай тэрыторыі з сярэдзіны 1990-х гг. і паступова набы-
вае дакладна вызначаны камерцыйны характар. Журналістка і пісьменніца 
С. Алексіевіч, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры 2015 г., прысуджанай 
за «шматгалосую творчасць – помнік пакутам і мужнасці ў наш час» (Звязда. 
2015. 9 кастрычніка), у 1997 г. апублікавала кнігу «Чарнобыльская малітва», 
якая была створана паводле інтэрв’ю са сведкамі тэхнагеннай катастрофы. 
Кніга заканчваецца лаканічным раздзелам «Замест эпілога» – гэта кароткі 
ўрывак з газетнай публікацыі: «“…Киевское бюро путешествий предлагает 
поездки в город Чернобыль и мертвые деревни… Разумеется, за деньги. По-
сетите ядерную Мекку…” Газета “Набат”, февраль, 1996 г.» [12, с. 223].

Беларускія навукоўцы выказваюцца катэгарычна супраць падобных 
эксперыментаў і спосабаў «зарабіць грошы»: нельга падвяргаць небяспецы 
жыццё і здароўе чалавека. Гэта тэма закраналася ў фотанарысе журналіста 
«Звязды» А. Клешчука «Зямля запаведная» аб рабоце вучоных Палескага 
дзяржаўнага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка, створанага ў 1988 г. у зоне 
адчужэння з мэтай прадухілення пераносу радыенуклідаў на менш забруджа-
ныя тэрыторыі, вывучэння стану прыродна-раслінных комплексаў, вядзення 
радыяцыйна-экалагічнага маніторынгу. На тэрыторыі адчужэння «адсутнасць 
чалавека абудзіла ў прыродзе нябачаныя раней сілы, і зона адчужэння хутка 
ператварылася ў найбуйнейшы рэзервуар жывёльнага і расліннага свету» 
(Звязда. 2006. 16 сакавіка). Кожныя 12 дзён змяняюцца вахтавыя брыгады, 
якія прывозяць з сабой чыстую пітную ваду, прадукты харчавання, меды-
каменты і забіраюць пробы зямлі, вады, раслін. Каб трапіць у радыяцыйна-
экалагічны запаведнік – установу асаблівага рэжыму, неабходны спецыяльны 
дазвол, атрымаць які было няпроста нават карэспандэнту рэспубліканскай 
газеты. Гэта звязана з тым, што знаходзіцца ў зоне адчужэння небяспечна: 
у яснае надвор’е з пажарнай вышкі «можна без дапамогі бінокля ўбачыць 
мёртвы горад Прыпяць і ЧАЭС з саркафагам над 4-м энергаблокам».

Падыходы да «экстрэмальнага турызму» з цягам часу, як ні парадаксаль-
на, пачалі пераглядацца і ў асяроддзі беларускіх эколагаў. Некаторыя з іх 
заяўлялі: «Трэба выхоўваць пазнавальны інтарэс да падобных, хоць і не-
бяспечных, аб’ектаў» (маецца на ўвазе Палескі запаведнік. – Т. П.); «трэба 
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прасоўваць магчымасць знаёмства з гэтымі аб’ектамі. Гэта можа быць як вер-
талётная экскурсія, так і бяспечны маршрут памяці» (Звязда. 2011. 13 лiпеня). 
Выказваліся прапановы аб стварэнні мемарыяла адселеным пасля Чарнобыля 
вёскам, накшталт Хатынскага: «Пад Мінскам пасля вайны з’явіўся мемары-
яльны комплекс “Хатынь”. Можа, праз пэўную колькасць гадоў варта было 
б стварыць такі ж мемарыял, толькі адселеным пасля Чарнобыля вёскам» 
(Звязда. 2011. 13 лiпеня).

Чарнобыль – Вялікая Айчынная вайна: усё часцей параўноўваюцца на-
ступствы гэтых падзей для Беларусі: «Тут і лічбы стратаў суадносныя: у гады 
мінулай вайны загінуў кожны чацвёрты жыхар Беларусі (2,5 млн з 10). Сёння 
роўна столькі жыхароў Беларусі жыве на заражаных чарнобыльскай радыя-
цыяй тэрыторыях. Там лютуе “радыяцыйны СНІД” – сталі смяротнымі і не-
каторыя звычайныя хваробы, паколькі аслабленая імунная засцярога. Растуць 
захворванні крыві, лейкоз, асабліва ў дзяцей. А наперадзе – анкалагічныя 
захворванні і генетычныя змены. Вось таму мы і гаворым: Чарнобыль не 
ззаду, а наперадзе. <…> На дзесяцігоддзі ў людзей, у народа адняты не толькі 
здароўе, але і зямля, вада, неба, малако, гародніна, садавіна, грыбы» [8, с. 138].

Беларускія паэты і пісьменнікі параўноўваюць радыяцыю са смяротна 
небяспечным ворагам, акупантам. Увогуле чарнобыльская тэма таленавіта 
і пранізліва адлюстроўваецца ў літаратуры. Гэта дакладнае дакументальна-
мастацкае асэнсаванне трагічных падзей рэчаіснасці:

Колькі прайшлося варожых зграй,
Больш, як калоў у тыне.
Ды ўпершыню прадзедаў край
Вечнай пустэчай стыне [337, с. 44].

Паэт М. Мятліцкі нарадзіўся ў вёсцы Бабчын Хойніцкага раёна, якая ў 
1986 г. была адселена. Ён тонка выказаў эмацыйна-псіхалагічны настрой 
людзей, вымушаных назаўсёды развітацца з малой радзімай:

Сышлі Чарнобыля ахвярнікі
З быліннай прадзедаў зямлі.
Пустыя хаты. Быццам карнікі,
Рэнтгены вуліцай прайшлі [337, с. 49].

Аналогіі паміж Вялікай Айчыннай вайной і «чарнобыльскай вай-
ной» невыпадковыя. Па слушным сцвярджэнні журналіста і пісьменніка 
А. Бароўскага, у абодвух выпадках «была эвакуацыя, была смерць, былі 
няпраўды і адначасова гераізм людзей» [337, с. 491].

Адна з найважнейшых праблем, якая асэнсоўваецца ў медыясфе-
ры, – радыефобія. Навукоўцы канстатуюць: страх радыяцыі, радыефобія, 
можа больш нашкодзіць, чым сама радыяцыя (Советская Белоруссия. 
2013. 25 красавіка). Гэта тэма з цягам часу не губляе актуальнасці. Так, 
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26 мая 2005 г. па ўсёй Беларусі літаральна за некалькі гадзін пранеслася 
чутка пра значнае павышэнне ўзроўню радыяцыі ў краіне: аварыя нібыта 
адбылася на Чарнобыльскай або на адной з іншых атамных электрастан-
цый суседзяў (Смаленскай, Ігналінскай ці Ровенскай). Нервовасць сярод 
насельніцтва к канцу дня прыкметна ўзмацнілася, людзі ў паніцы беглі ў 
аптэкі купляць ёд, бацькі тэрмінова забіралі дзяцей з садкоў. Узровень да-
веру да чутак быў надзвычай высокім. На наступны дзень, 27 мая 2005 г., 
усе беларускія выданні апублікавалі матэрыялы, якія абвяргалі недарэчныя 
чуткі. Красамоўныя загалоўкі газеты «Звязда»: «МНС Беларусі: радыяцыйны 
фон у норме», «На ЧАЭС усё спакойна», «Ёд у аптэках скупляць не трэба». 
У артыкуле журналіста газеты «Советская Белоруссия» А. Тумара «Слухи 
насчет повышения радиационного фона – вздор и сплетни!» была зроблена 
спроба асэнсаваць, як з’явілася шырокамаштабная выдумка: «…в эти дни 
совпали авария в Москве, штормовое предупреждение МЧС и жаркая погода. 
Чей-то злой мозг связал эти события, что-то домыслил и на выходе “родил” 
вполне приличную информационную “утку”. Оставалось только запустить 
ее в массы… И пошло! Околоинформационные сайты уже сообщают об об-
рушении саркофага и даже… находят “очевидцев”!» (Советская Белоруссия. 
2005. 27 мая). Газета паведаміла, што радыяцыйны фон у норме, яго вымя-
раюць на 71 пасту па ўсёй Беларусі, на 13 з іх – кожныя дзесяць хвілін, на 
астатніх – раз у тры гадзіны.

У шэрагу краін, як вядома, існуюць нацыянальныя фобіі: у Мадрыдзе 
заўсёды гатовы да тэрактаў баскскіх сепаратыстаў, у Вашынгтоне перапы-
няюць важныя нарады з-за адхіліўшыхся ад курсу спартыўных самалётаў… 
У Беларусі красавіцкія «чарнобыльскія чуткі» набываюць рысы амаль трады-
цыйнай псеўдасенсацыі. У СМІ перыядычна з’яўляюцца матэрыялы, якія аб-
вяргаюць інфармацыйныя правакацыі аб радыяцыйных выкідах. Напрыклад, 
«Советская Белоруссия» 25 красавіка 2008 г. апублікавала артыкул І. Строева 
«С утками и прибаутками. О природе слухов», дзе адзначаецца: «Каждый раз, 
как только приближается годовщина чернобыльской катастрофы, начинают 
“взрываться” расположенные недалеко от нашей страны атомные электро-
станции – Игналинская и Смоленская. Происходит это, конечно, только в 
домыслах и фантазиях отдельных впечатлительных граждан. Но эффект та-
ких “взрывов” тоже не из приятных... Нашлись, впрочем, и трезвые головы, 
которые припомнили подобные сообщения в прошлом и позапрошлом году. 
Здраво рассудили: вздор! Однако их быстро осадили железным аргументом: 
в 1986-м об аварии тоже долго молчали... Но нельзя забывать: сейчас другие 
времена, век информационных технологий, и даже о незначительной аварии 
становится известно сразу же».

Можна папракаць жыхароў Беларусі за дарэмныя страхі і легкавер’е, 
аднак гэты «сіндром радыефобіі» мае канкрэтнае тлумачэнне і абгрунтаван-
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не. У дадзеным выпадку, мяркуем, не будзе памылковым сцвярджэнне, што 
аб’ектыўныя і суб’ектыўныя прычыны гэтай з’явы пераплятаюцца непарыўна: 
нягледзячы на тое, што прайшло дастаткова часу, людзі добра памятаюць, як 
кіраўніцтва СССР цынічна замоўчвала інфармацыю аб аварыі на Чарнобыль-
скай АЭС. Замоўчвала і ўтойвала. Выдатны журналіст А. Аграноўскі яшчэ 
ў 1966 г. у нарысе «Пустка» пісаў: «Природа не терпит пустоты. Пустыри 
зарастают. Преимущественно сорняками… Всякое отсутствие информации 
восполняется слухами. Слухов, полезных нам, не бывает. Слухи бывают толь-
ко вредные. Таким образом, нужна гласность, только и всего. Нужна обык-
новенная информация о жизни. Она должна быть всеобъемлющей, потому 
что глупо таить от людей то, чего скрыть все равно невозможно. Она должна 
быть своевременной, потому что грош цена информации, если она ковыляет 
позади событий, если обнародована, когда уж, как говорится, подопрет» [7, 
с. 211]. Псіхолагі мяркуюць, што нельга засяроджваць увагу аўдыторыі на 
фобіях, паколькі пры гэтым яны толькі разрастаюцца, узмацняюцца і яшчэ 
больш укараняюцца ў свядомасці людзей: «Фабійныя рэакцыі, як правіла, не 
залежаць ад таго, наколькі рэальна небяспечным з’яўляецца раздражняльны 
фактар. Ратуе ад страхаў, галоўным чынам, адно: добрая інфармаванасць 
адносна аб’екта, здольнага нарадзіць фобію» (вылучана намі. – Т. П.) (Звяз-
да. 2011. 23 сакавіка).

У айчыннай журналістыцы 2000-х гг. актыўна абмяркоўваюцца 
пытанні энергетычнай бяспекі, тэма будаўніцтва Беларускай АЭС. Увага 
скіроўваецца на тое, што запасы прыродных рэсурсаў вычарпальныя, тады 
як побач з Беларуссю знаходзяцца атамныя электрастанцыі суседзяў – на 
поўначы Iгналiнская, на ўсходзе Смаленская, на поўднi Чарнобыльская, Ро-
венская i Хмяльнiцкая: «Па сутнасцi, ядзерная энергетыка, развiццё якой у 
нашай рэспублiцы iстотна затармазiла чарнобыльская трагедыя, наступае 
нам на пяткi... Разам з тым многiм з нас трэба пераадольваць гэтак званы 
чарнобыльскi сiндром. Навукова-тэхнiчны прагрэс не спынiш, i мы таксама 
не павiнны застацца ад яго ўбаку. Увогуле, сучаснага чалавека ўжо нель-
га прымусiць жыць у зямлянцы з лучынай. Цi, можа, пакiнем гэту лучыну 
нашым унукам?» (Звязда. 2008. 28 сакавiка). 31 студзеня 2008 г. прэзідэнт 
А. Лукашэнка падпісаў пастанову Савета Бяспекі Рэспублікі Беларусь № 1 
«Аб развіцці атамнай энергетыкі ў Рэспубліцы Беларусь», дзе ўказваецца: 
ажыццявіць будаўніцтва атамнай электрастанцыі сумарнай электрычнай ма-
гутнасцю 2000 МВт з уводам у эксплуатацыю першага энергетычнага блока 
ў 2016 г., другога – у 2018 г. (Звязда. 2008. 2 лютага). У прэсе адзначалася, 
што не ўсе жыхары краіны ўхвальна сустрэлі гэта рашэнне, паколькі жыве 
памяць аб чарнобыльскай трагедыі. У публікацыі карэспандэнта «Звязды» 
І. Бараноўскага «Ядзерная энергетыка: рашэнне прынята, i яно – абгрун-
таванае» падкрэсліваецца: «У рэспублiцы прынята канчатковае рашэнне 
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аб будаўнiцтве атамнай электрастанцыi. Няйначай, не ўсе з прыхiльнасцю 
сустрэлi гэта рашэнне, у нас яшчэ добра памятаюць пра чарнобыльскую тра-
гедыю. І тым не меней, варта прызнаць гэта рашэнне як цалкам абгрунтава-
нае. Галоўная выснова: сёння мы не можам гаварыць пра нашу энергетычную 
самадастатковасць i ў цэлым пра нашу належную энергетычную бяспеку» 
(Звязда. 2008. 28 сакавiка). Газета прывяла афіцыйную статыстыку: у свеце 
працуюць 435 ядзерных рэактараў, яшчэ некалькi дзясяткаў узводзяцца; най-
большую колькасць дзеючых рэактараў маюць ЗША (103), Францыя (59), 
Японiя (55), Расiя (31).

Медыя рэгулярна і сістэмна асвятлялі падрыхтоўчыя мерапрыемствы. 
Паведамлялі, што даследаваны 74 патэнцыйныя пляцоўкі для размяшчэння 
АЭС, найлепшым месцам з пункту гледжання геалагічных, гідралагічных, 
атмасферных і іншых фактараў быў вызначаны Астравецкі раён, з 
насельніцтвам якога праводзілася актыўная растлумачальна-асветніцкая ра-
бота адносна бяспекі станцыі. Рэдактар раённай газеты «Астравецкая праўда» 
Н. Рыбік засведчыла: «У сваёй большасці… людзі зацікаўлены ў будаўніцтве 
станцыі… Людзі чакаюць пачатку будаўніцтва АЭС з надзеяй, што будзе 
праца, прыстойныя заробкі – не толькі на самой станцыі, але і на аб’ектах 
інфраструктуры… Вядома, ёсць і тыя, хто супраць будаўніцтва станцыі. Іх 
можна падзяліць на дзве катэгорыі. Невялікая частка – гэта, так бы мовіць, 
прафесійная апазіцыя. Яны заўсёды супраць усяго, што б ні рабіла ўлада. 
І ёсць людзі (у іх прысутнічае гэты “чарнобыльскі сіндром”), якія сумнява-
юцца: “Як яно будзе? А раптам...”» (Звязда. 2012. 3 мая). Красамоўная дэталь: 
малая радзіма журналісткі Н. Рыбік засталася ў чарнобыльскай зоне і менавіта 
Астравеччына прытуліла яе.

Увага да пытанняў бяспекі атамнай энергетыкі актывізавалася пасля 
аварыі 11 сакавіка 2011 г. на АЭС «Фукусіма-1» у Японіі, найбуйнейшай 
з часоў аварыі на ЧАЭС тэхнагеннай катастрофы. Трагедыя здарылася ў 
выніку моцнага землятрусу, выкліканага цунамі. Варта падкрэсліць, што 
аварыя адбылася ва ўмовах імклівага распаўсюджання інтэрнэт-тэхналогій, 
так што магчымыя цэнзурныя фільтраванні-абмежаванні інфармацыі былі 
мінімальнымі.

Словазлучэнне «постфукусімскі перыяд» паступова набыло статус 
тэрміна. СМІ адзначылі, што Беларусь з краіны – спажыўца замежнай 
дапамогі паступова пачала ператварацца ў краіну-эксперта: пасля выбуху на 
«Фукусіме-1» у японцаў з’явіліся праблемы, аналагічныя паслячарнобыльскім. 
Японскія спецыялісты прыязджалі ў Беларусь знаёміцца з вопытам пера-
адолення наступстваў аварыі на атамнай станцыі, комплекснымі праграмамі 
па адраджэнні забруджаных тэрыторый (Звязда. 2011. 5 лiстапада). Медыя 
інфармавалі, што пасля аварыі на японскай АЭС давер да атамнай энергетыкі 
ў свеце знізіўся, некаторыя краіны вырашылі адмовіцца ад выкарыстання 
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«мірнага атама» і пераключыцца на альтэрнатыўныя крыніцы энергіі (Звяз-
да. 2011. 20 ліпеня). Японія, арыентуючыся на прыклад Італіі, Швейцарыі 
і Германіі, якія адмовіліся ад ядзернай энергетыкі, абвясціла аб планах па 
закрыцці атамных электрастанцый. Падставай для такога рашэння быў ціск 
з боку грамадскасці, якая патрабавала закрыцця ўсіх АЭС пасля аварыі на 
станцыі «Фукусіма-1» (Советская Белоруссия. 2012. 14 верасня). У час су-
стрэчы з генеральным дырэктарам Мiжнароднага агенцтва па атамнай энергii 
(МАГАТЭ) Ю. Амана ў красавіку 2012 г. прэзiдэнт Беларусi А. Лукашэнка 
адзначыў, што свет перажывае асаблiвы перыяд у развiццi «мiрнага атама» 
пасля падзей у Японii i намераў некаторых краiн згарнуць ядзерныя праекты: 
«Я цвёрда перакананы, што ядзернай энергетыцы быць i што гэта найбольш 
бяспечная сфера i найбольш бяспечны шлях атрымання таннай энергii, у 
якой свет будзе мець усё большую патрэбу… Калi будзе ваша садзейнiчанне, 
падтрымка i адпаведныя ўмовы, мы гатовы i другую атамную станцыю па-
будаваць у Беларусi» (Звязда. 2012. 4 красавiка). Дэміфалагізацыя атамнай 
энергетыкі з улікам насцярожанага, а часам негатыўнага стаўлення грамад-
ства да гэтай сферы – адна з прыярытэтных тэм дзяржаўных масмедыя. Так, 
у артыкуле «Астравецкая АЭС у постфукусімскі перыяд» газета «Звязда» 
адзначае, што для Беларусі, якая «сур’ёзна пацярпела ад аварыі на Чарно-
быльскай АЭС, а цяпер збіраецца будаваць у Астраўцы сваю АЭС (БелАЭС), 
пытанні бяспечнага выкарыстання і развіцця атамнай энергетыкі з’яўляюцца 
звышактуальнымі» (Звязда. 2012. 19 снежня). Спецыялісты скіроўваюць увагу 
на аптымальныя інфармацыйныя стратэгіі ўзаемадзеяння ўлады і прэсы дзеля 
эфектыўнага вырашэння арганізацыйных, камунікатыўных, гуманітарных і 
этычных праблем, якія суправаджаюць фарматы будаўніцтва і функцыянаван-
ня ядзерных і іншых складаных прыродна-тэхналагічных аб’ектаў.

Навукоўцы канстатуюць: універсальная мадэль «сістэмы аб’ектыўна-
суб’ектыўных фактараў супрацьстаяння надзвычайным абставінам пры-
родна-тэхнагенных катастроф гістарычна развіваецца і ўдасканальваецца, 
і журналістыка садзейнічае гэтаму працэсу» [92]. І. Гегель прааналізаваў 
асаблівасці дзейнасці медыя ва ўмовах чатырох тэхналагічных катастроф 
глабальнага маштабу канца ХХ – пачатку ХХІ ст. і ліквідацыі іх наступстваў: 
на Чарнобыльскай АЭС (СССР, 1986), Саяна-Шушанскай ГЭС (Расійская Фе-
дэрацыя, 2009), на шэльфавай нафтаздабываючай платформе ў Мексіканскім 
заліве (ЗША, 2010), на АЭС «Фукусіма-1» (Японія, 2011). Даследчык робіць 
выснову, што ва ўмовах буйных прыродна-тэхнагенных катастроф і глабаль-
ных катаклізмаў паняцці сакрэтнасці, прэстыжнасці, дэзынфармацыі і нават 
самадастатковасці пазбаўляюцца аб’ектыўнага сэнсу і рэальнай значнасці ў 
ідэалагічным, палітычным і этычным планах. Спробы «захаваць твар» вядуць 
толькі да страты даверу і поўнай дэструкцыі сацыяльных камунікацый, страты 
кіравання і магчымасцей самаарганізацыі насельніцтва [92].
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Уздзеянне чарнобыльскіх фактараў на навакольнае асяроддзе і здароўе 
чалавека яшчэ больш актуалізавала праблематыку этыкі навукі, экалагічнай 
этыкі, садзейнічала паглыбленню вывучэння экалогіі чалавека. Прызнан-
не этычнага прынцыпу каштоўнасці жыцця, сфармуляванага А. Швейцарам 
[463], патрабаванне маральных адносін чалавека да жывой і нежывой пры-
роды ляжаць у аснове як экалагічнай этыкі (экаэтыкі), так і біяэтыкі – галіны 
міждысцыплінарных даследаванняў, якая вылучылася ў асобны напрамак 
у апошняй трэці ХХ ст. Гэты тэрмін быў прапанаваны ў кнізе «Біяэтыка: 
мост у будучыню» (1971) амерыканскім біяхімікам і анколагам В. По-
тэрам. Вучоны вызначаў біяэтыку як навуку пра выжыванне чалавецтва 
ва ўмовах тэхнагеннай цывілізацыі, закліканую злучыць прыродазнаўчыя 
(пераважна біялагічныя) і гуманітарныя веды, стаць своеасаблівым маст-
ком паміж навуковымі ўяўленнямі пра жыццё чалавека і агульначалавечымі 
каштоўнасцямі, ідэаламі, мэтамі.

Сродкі масавай інфармацыі адыгралі важную ролю ў развіцці біяэтыкі, 
на гэтым засяроджваюць асаблівую ўвагу аўтары кнігі «Біяэтыка і 
журналістыка» П. Цішчанка і Б. Юдзін [417]. Сярод асноўных прынцыпаў 
эка-, біяэтыкі і, адпаведна, журналістыкі вылучаюцца наступныя: павага да 
ўсіх форм жыцця і біяразнастайнасці, падтрыманне ўстойлівасці біясферы, 
экалагічная справядлівасць і адказнасць (роўнае размеркаванне паміж людзьмі 
і дзяржавамі права на экалагічную бяспеку і аднолькавая адказнасць за яе за-
хаванне), забеспячэнне правоў будучых пакаленняў, «прэзумпцыя экалагічнай 
небяспекі» і інш. [282, с. 17–19]. Адзначым, што тэрмін «біяэтыка» ў на-
вуковай літаратуры нярэдка выкарыстоўваецца ў вузкім значэнні – для аба-
значэння галіны міждысцыплінарных даследаванняў філасофскіх і этычных 
праблем, якія непасрэдна ўзнікаюць у сувязі з прагрэсам біямедыцынскай 
навукі і ўкараненнем найноўшых тэхналогій у практыку аховы здароўя 
(біямедыцынская этыка). Аднак даследчыкі падкрэсліваюць: «На постсавец-
кай прасторы, у тым ліку і ў Рэспубліцы Беларусь, склалася іншая – “айчын-
ная” мадэль біяэтыкі, у якой біяэтыка разглядаецца як міждысцыплінарная, 
біялагічна арыентаваная сучасная галіна ведаў, якая аналізуе маральныя 
праблемы чалавечага быцця, стаўленне чалавека да жыцця і да канкрэтных 
жывых арганізмаў. Распрацоўка маральных норм і прынцыпаў, якія рэгла-
ментуюць практычныя дзеянні людзей у працэсе даследавання прыроды і 
чалавека; ацэнка яго ролі і месца ў рамках біялагічнай рэальнасці, статусу 
катэгорый жыцця і смерці – такі дыяпазон айчыннай мадэлі біяэтыкі, засна-
ванай на комплекснай трактоўцы яе праблемнага поля і прадмета» [42, с. 15]. 
Аўтары працы «Біяэтыка ў Рэспубліцы Беларусь» Т. Мішаткіна і Я. Яскевіч 
адзначаюць: «Сучасная парадыгма біяэтыкі характарызуецца радыкальным 
паваротам ад спосабаў эмпірычнага апісання медыцынскай маралі да абво-
странай філасофскай рэфлексіі над падставамі маральнасці ў біямедыцынскіх 
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даследаваннях» [42, с. 4]. Паступова пашыраецца праблемнае поле біяэтыкі, 
адбываецца аб’яднанне розных відаў каштоўнасцей: біялагічных (фізічнае 
існаванне, здароўе), сацыяльных (роўныя магчымасці атрымання ўсіх відаў 
медыцынскіх паслуг), экалагічных (усведамленне самакаштоўнасці прыроды, 
яе ўнікальнасці, каэвалюцыі), асобасных і інш.

Для Беларусі характэрны крызісны постчарнобыльскі ўзровень балансу 
ў сістэме «прырода – грамадства»: дадзеныя біямедыцынскіх даследаванняў 
сведчаць аб прамой і відавочнай пагрозе здароўю насельніцтва і захаванню 
генафонду ў сувязі з радыяцыйна-хімічным забруджваннем тэрыторыі краіны 
[42, с. 15]. У 2006 г. у Рэспубліцы Беларусь быў створаны Нацыянальны 
камітэт па біяэтыцы (НКБЭ). У яго склад уваходзяць спецыялісты ў галіне ме-
дыцыны, біялогіі і генетыкі, этыкі, права і экалогіі, прадстаўнікі грамадскасці 
і рэлігійных канфесій.

Нягледзячы на разбуральныя прыродныя катаклізмы і буйныя тэхнагенныя 
катастрофы, з якімі сутыкнулася чалавецтва ў канцы ХХ – пачатку ХХІ ст., 
традыцыя «дуалістычнага» стаўлення да прыроды працягвае захоўвацца. 
У грамадстве прэвалююць супрацьлеглыя тыпы экалагічнай свядомасці, за-
снаваныя на розных базавых экалагічных каштоўнасцях: антрапацэнтрычны 
і экацэнтрычны. Для першага ўсё яшчэ характэрна «нігілістычнае», праг-
матычнае ўспрыманне прыроды, якая разглядаецца як умова забеспячэн-
ня эканамічнага развіцця грамадства. Згодна з экацэнтрычным падыходам 
прырода прызнаецца самастойнай каштоўнасцю незалежна ад яе магчымага 
выкарыстання. Грунтуючыся на вывучэнні медыяаўдыторыі рознага адука-
цыйнага, прафесійнага і ўзроставага ўзроўню, даследчык Л. Сізова прыйшла 
да высновы, што экацэнтрычная накіраванасць свядомасці характэрна пера-
важна для маладых людзей, тады як дарослае насельніцтва больш схіляецца 
да антрапацэнтрызму. Значыць, ёсць падставы рабіць станоўчыя прагнозы 
на будучыню, «экалагічным медыякамунікацыям давядзецца ўлічваць гэту 
новую рэальнасць» [384, с. 75].

Такім чынам, даследаванне сацыяльна-гуманітарнага кантэксту адлю-
стравання чарнобыльскай катастрофы ў масмедыя сведчыць, што ў асвятленні 
наступстваў аварыі на ЧАЭС спрацаваў «прынцып маятніка». Пасля замоў ч-
вання актуальнай інфармацыі выявілася адваротная рэакцыя (іншая крайнасць): 
падача матэрыялаў у танальнасці катастрафізму, натуралістычнае «смакаванне» 
людской бяды, дадатковы і неабгрунтаваны ў надзвычайнай сітуацыі «падагрэў 
эмоцый». Задача сродкаў масавай інфармацыі – адэкватнае адлюстраванне 
постчарнобыльскай праблематыкі, асвятленне ўсіх падзей на падставе збаланса-
ванага падыходу, строгай узважанасці ў адборы, падачы і інтэрпрэтацыі фактаў, 
захаванне медыяэкаэтыкі, якая ў ХХІ ст. разглядаецца як адзін з найважнейшых 
трэндаў сучаснай журналістыкі.
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Крызісная тэхнагенная сітуацыя садзейнічала фарміраванню ў Беларусі 
школы айчыннай экалагічнай журналістыкі, якая, зведаўшы хібы «дзіцячых» 
хвароб, паступова набыла адметнае аблічча: аператыўнасць, дакладнасць, кам-
петэнтнасць, цеснае супрацоўніцтва са спецыялістамі і экспертамі. У рэдакцыях 
рэспубліканскіх і рэгіянальных медыя працуюць карэспандэнты і аглядальнікі, 
якія спецыялізуюцца на экалагічнай, постчарнобыльскай праблематыцы.

Дзеля забеспячэння пераемнасці журналісцкіх пакаленняў, павышэн-
ня экалагічнай граматнасці медыяспецыялістаў неабходна больш шыро-
ка задзейнічаць патэнцыял медыяадукацыі: на факультэтах і аддзяленнях 
журналістыкі ўвесці ў навучальны працэс адпаведныя вучэбныя дысцыпліны 
па экалагічнай журналістыцы, медыяэкалогіі і экаэтыцы. Асвятленне ў СМІ 
экалагічнай, экаэтычнай тэматыкі ўсё часцей становіцца прадметам дасле-
давання ў курсавых і дыпломных працах студэнтаў Інстытута журналістыкі 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

У мэтах папярэджання тэхнагенных катастроф сродкі масавай інфармацыі 
значную ўвагу надаюць асвятленню навуковай тэматыкі, далучаючы да дыя-
логу з медыяаўдыторыяй вучоных і спецыялістаў розных галін ведаў.

Урокі тэхнагенных катастроф уяўляюць унікальную і разам з тым па-
радаксальную каштоўнасць – праз памяць аб ахвярах і героях, асэнсаванне 
перыпетый адлюстравання наступстваў надзвычайных здарэнняў яшчэ раз 
пацвярджаецца аксіяматычная ісціна: праўда – хоць і горкая, але гаючая і 
ачышчальная сіла. Мана не бывае «дзеля выратавання» («во спасение»), яна 
заганная сама па сабе, бо злачынна заганяе праблемы ўнутр, вядзе да іх уз-
мацнення і паглыблення.

3.3. ЭТЫКа-аКСІЯЛагІЧНЫ ПаДЫхОД У МЕДЫЯаДУКаЦЫІ:  
СТаНаўЛЕННЕ СВЕТаПОгЛЯДУ  

І ДУхОўНаЕ СТаЛЕННЕ ТВОРЧай аСОБЫ

Сярод шэрагу аб’ектыўных i суб’ектыўных фактараў, якiя непасрэдна 
ўплываюць на працэс адэкватнага адлюстравання і творчай інтэрпрэтацыі 
рэчаiснасцi сродкамі масавай інфармацыі, найважнейшае месца займае асо-
ба журналiста, яе маральны выбар памiж пошукам iсцiны i псеўдапраўдай, 
кампетэнтнасцю i папулiзмам, аб’ектыўнасцю i асабiстай выгадай. Фiлосаф 
і публіцыст У. Салаўёў нездарма падкрэслiваў, што «ў любой справе, вялiкай 
i малой, фiзiчнай i духоўнай, аднолькава важныя абодва пытаннi: што рабiць 
i хто робiць?» [395, с. 309]. Каштоўнасныя ўстаноўкі журналіста істотна 
ўплываюць на пастаноўку мэт прафесійнай дзейнасці, а значыць, на характар 
і формы яе ажыццяўлення.
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У апошні час адзначаецца рост недаверу, негатыўных адносін да прадуктаў 
медыйнай вытворчасці. Усё часцей журналістыку абвінавачваюць у адыхо-
дзе ад місіі служэння грамадству, у адсутнасці дакладных светапоглядных 
арыенціраў, у выніку чаго ў масмедыя «антыгерой» становіцца масавым геро-
ем, зацвярджаецца «філасофія тупіка»; назіраецца выцясненне аналітычных 
жанраў «медыяіндустрыяй», што сведчыць пра дэпрафесіяналізацыю 
журналістыкі, пэўны «кадравы дысбаланс». Журналісцкая супольнасць за-
клапочана тым, што сістэма прафесійнай адукацыі не паспявае за патрэбамі 
практыкі, рэдакцыі СМІ нярэдка выказваюць незадаволенасць выпускнікамі 
(іх дылетантызмам, некампетэнтнасцю, няўменнем працаваць з інфармацыяй). 
Аднак пры гэтым самі ж рэдакцыі не жадаюць удзяляць дастатковай увагі 
студэнтам і выпускнікам ВНУ журналісцкага профілю.

Многія даследчыкі адзначаюць, што сітуацыя ў СМІ на мяжы XX і 
XXI стст. істотна ўскладніла працэс прафесійна-этычнага самавызначэння 
маладога пакалення журналістаў, фарміравання маральнай дамінанты творчай 
дзейнасці. У гэтых умовах яшчэ больш актуалізуецца задача падрыхтоўкі 
спецыялістаў, якія б не толькі дасканала валодалі эмпірычнымі метадамі 
спазнання рэчаіснасці, трывала засвоілі асноўныя прыёмы журналісцкага 
даследавання, але і мелі б устойлівыя светапоглядныя ўстаноўкі, заснаваныя 
на гуманістычных каштоўнасцях і ідэалах, развітае пачуццё маральнай і са-
цыяльнай адказнасці за сваю дзейнасць. «Сёння шмат гаворыцца аб “крызісе 
каштоўнасцей”, іх пераацэнцы, напружаным пошуку новых арыенціраў 
існавання. Аднак кожнае пакаленне прыўносіць новыя мэты і памкненні, 
працягваючы працэс станаўлення светапогляду грамадства», – мяркуе Л. Бае-
ва [25, с. 9–10]. «Модус каштоўнасці… прысутнічае ў любой характарыстыцы 
чалавека і таго свету рэчаў і ідэй, што датычыцца яго жыццядзейнасці», – ад-
значае І. Грабянькова [106]. Варта ўзгадаць аксіяматычныя формулы Д. Дзюі: 
«Адукацыйны працэс складае адно цэлае з маральным працэсам» [133, с. 143]; 
«Цэнтр сацыяльнасці чалавека ляжыць у адукацыі» [133, с. 144]. Задача на-
вучання ў сферы масмедыя – падключыць перш за ўсё матывацыйную сферу, 
каб, як справядліва падкрэслівае У. Алешка, «этычна адукоўваць і праграма-
ваць паводзіны асобы журналіста на сапраўды творчую дзейнасць у любой 
прафесійнай або нават жыццёвай сітуацыі» [274, с. 5].

Асобасныя каштоўнасці – эмацыйна засвоены фундамент індыві дуаль-
най дзейнасці, яны ўтвараюць сістэму жыццёвых арыентацый, пад якімі 
маецца на ўвазе сукупнасць найважнейшых маральных якасцей чалаве-
ка, што з’яўляюцца для яго асабліва значнымі. Менавіта каштоўнасныя 
арыентацыі складаюць аснову паводзін індывіда і аказваюць непасрэдны 
ўплыў на яго развіццё (гэты аспект падрабязна аналізаваўся ў раздзеле 1.1). 
На наш погляд, можна цалкам пагадзіцца з меркаваннем У. Барышкава на-
конт таго, што ў цяперашні час фарміруецца «персаналагічная аксіялогія 
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як галіна аксіялагічных даследаванняў, дзе асаблівая ўвага засяроджана 
на асобасных аспектах каштоўнасных адносін. Аб’ект персаналагічнай 
аксіялогіі – каштоўнасныя светаадносіны чалавека. Прадмет – рэалізацыя 
ў каштоўнасных формах і спосабах асваення рэчаіснасці метафізічных 
падстаў асобаснага быцця. Гэты від быцця паўстае як сфера фарміравання 
каштоўнасных сэнсаў» [29, c. 65 ]. Сама асоба з’яўляецца, з аднаго боку, 
«прадуктам» сацыяльных сувязей, а з другога – іх актыўным стваральнікам. 
Раскрыць канкрэтны механізм «упляцення» індывідуальнага ў тканіну гра-
мадскай рэальнасці неабходна, каб зразумець вынік уплыву сацыяльных 
умоў на дзейнасць асобы. Але, як справядліва ўказвае Г. Андрэева, «скла-
данасць заключаецца ў тым, што гэты вынік не можа быць інтэрпрэтаваны 
так, што спачатку існуюць нейкія “несацыяльныя” паводзіны, а затым на іх 
накладваецца нешта “сацыяльнае”. Нельга спачатку вывучыць асобу і толькі 
потым упісаць яе ў сістэму сацыяльных сувязей... Узаемадзеянне асобы і 
сістэмы сацыяльных сувязей (як макраструктуры – грамадства ў цэлым, так 
і мікраструктуры – непасрэднага акружэння) не ёсць узаемадзеянне дзвюх 
ізаляваных самастойных сутнасцей… Даследаванне асобы – заўсёды другі 
бок даследавання грамадства» [13, c. 71]. Значнае месца тут адводзіцца фе-
номену сацыяльнай устаноўкі: «Калі працэс сацыялізацыі тлумачыць, якім 
чынам асоба засвойвае сацыяльны вопыт і разам з тым актыўна ўзнаўляе 
яго, то фарміраванне сацыяльных установак асобы адказвае на пытанне: як 
засвоены сацыяльны вопыт пераламляецца асобай і канкрэтна праяўляе сябе 
ў дзеяннях і ўчынках?» (курсіў аўтара. – Т. П.) [13, с. 281].

Сацыяльная ўстаноўка ў пэўным сэнсе вытлумачвае выбар матыву, 
унутранага механізма дзеяння: гэта суб’ектыўнае стаўленне чалавека да 
пэўнага сацыяльнага аб’екта, якое абумоўлiвае спосабы паводзін. Для сут-
наснага абазначэння сацыяльнай устаноўкі ўжываецца тэрмін «атціцюд» 
(ад фр. attitude – пастава або лац. aptitudo – прыдатнасць, адпаведнасць). 
Яго ўпершыню выкарысталі сацыёлагі У. Томас і Ф. Знанецкі ў 1918 г., у 
ходзе даследавання адаптацыі польскіх сялян-эмігрантаў з Еўропы ў Амеры-
ку ў пачатку ХХ ст. Паняцце «атціцюд» было ўведзена імі для абазначэння 
адносін індывіда як члена групы да каштоўнасцей гэтай групы. Даследчыкі 
выявілі дзве залежнасці, без якіх нельга было апісаць працэс адаптацыі: 
залежнасць індывіда ад сацыяльнай арганізацыі і залежнасць сацыяль-
най арганізацыі ад індывіда. Як адзначае Г. Андрэева, «гэтыя залежнасці 
былі толькі мадыфікацыяй старой пастаноўкі праблемы аб узаемадзеянні 
асобы і грамадства. Томас і Знанецкі прапанавалі характарызаваць два бакі 
апісаных адносін пры дапамозе паняццяў “сацыяльная каштоўнасць” (для 
характарыстыкі сацыяльнай арганізацыі) і “сацыяльная ўстаноўка”, “атціцюд” 
(для характарыстыкі індывіда)… Паняцце атціцюда было вызначана як 
“псіхалагічнае перажыванне індывідам каштоўнасці, значэння, сэнсу сацы-
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яльнага аб’екта” або як “стан свядомасці індывіда адносна пэўнай сацыяльнай 
каштоўнасці”» [13, с. 284]. Значная роля ў распрацоўцы тэорыі ўстаноўкі на-
лежыць грузінскаму псіхолагу і філосафу Д. Узнадзэ і яго навуковай школе, 
дзе пільная ўвага скіроўвалася на глыбінныя механізмы чалавечых паводзін, 
моўную і пазнавальную дзейнасць [429]. Згодна з канцэпцыяй Д. Узнадзэ 
ўстаноўка з’яўляецца самым важным у вызначэнні дзейнасці чалавека, яна 
выяўляе цэласны модус асобы і пад уплывам матыву накіроўвае яе. Сацы-
яльная ўстаноўка ўключае тры аспекты: кагнітыўны – асэнсаванне аб’екта; 
афектыўны – эмацыйная ацэнка аб’екта; паводзінны – паслядоўныя паводзіны 
ў адносінах да аб’екта.

Духоўна сфарміраваную асобу характарызуе ўнутранае прыняцце ма-
ральных прынцыпаў і гуманістычных каштоўнасцей грамадства, прычым 
прыняцце іх згодна з асабістым перакананнем. Галоўнае ў дадзеным выпадку 
не этычныя веды самі па сабе, а своеасаблівае «ўкараненне» этычных норм, 
іх «пераплаўка» ў маральнасць. «У працэсе фарміравання асобы чалавек праз 
механізм засваення тых ці іншых каштоўнасцей атрымлівае эмацыйны або 
інтэлектуальны імпульс, які абумоўлівае індывідуальнасць яго духоўнага 
свету і ў сваю чаргу складае сутнасць і значэнне чалавека і яго жыцця як для 
яго самога, так і для іншых людзей», – справядліва адзначае У. Крукаў [204, 
с. 5]. Журналіст павінен увабраць у сябе, засвоіць патрабаванні грамадства, 
нарматывы маральных паводзін не толькі ў тэарэтычнай, але і ў эмацый-
на-пачуццёвай форме, на ўзроўні звычак і ўстановак. Гэта важна, паколькі 
сучасная журналістыка дэманструе нямала прыкладаў, калі адзін і той жа 
факт у «рознаскіраваных» медыя часам падаецца з процілеглых пазіцый, 
яму даюцца зусім розныя ацэнкі і інтэрпрэтацыі. Гаварыць аб дакладнасці 
журналісцкай інфармацыі ў гэтай сітуацыі праблематычна – як, прынамсі, 
і ўвогуле аб прафесіяналізме. Таму што медыяфакт – гэта дакладнае ад-
люстраванне фрагмента рэчаіснасці (апісанне пэўнай з’явы, падзеі, пра-
цэсу, сітуацыі); вынік ператварэння і творчай інтэрпрэтацыі аб’ектыўнай 
рэальнасці ў яе інфармацыйны аналаг. Нельга выхопліваць асобныя факты 
па-за кантэкстам агульнага развіцця падзей і спяшацца з вывадамі, калі сут-
насць факта не да канца «расшыфравана» (факты могуць быць аб’ектыўныя 
па сутнасці, але суб’ектыўныя па ўспрыманні і інтэрпрэтацыі). Даследчыца 
Г. Лазуціна ўдакладняе: каб паведаміць пра асобны факт, неабходна бачыць 
яго ў сувязі з іншымі, якія вызначаюць канкрэтны фрагмент рэчаіснасці, г. зн. 
вывучыць сітуацыю – «сукупнасць узаемазвязаных паміж сабой фактаў, якія 
характарызуюць у тых ці іншых адносінах становішча на аб’екце. Калі факты 
можна вобразна назваць атамамі рэчаіснасці, то сітуацыі – яе малекуламі» 
[217, с. 63].

Асобу любога чалавека нельга разглядаць адарвана ад характару 
працоўнай дзейнасці, паколькі, з аднаго боку, прафесія патрабуе ад чалавека 
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пэўных якасцей, з другога – фарміруе неабходныя рысы. Немагчыма ўявіць 
працу таленавітага журналіста без індывідуальнага стылю, што з’яўляецца 
праявай непаўторнасці асобаснага мыслення – адной з галоўных якасцей, 
неабходных журналісту. Даследчык А. Дзмітроўскі першым крытэрыем май-
стэрства публіцыста называе асобаснасць: перш чым кімсьці быць, чалавек 
спачатку павінен стаць асобай; прафесійная грунтоўнасць і паспяховасць 
журналіста вызначаюцца менавіта маштабам асобы: «Некалькі спрашча-
ючы, можна сказаць, што маштаб асобы характарызуецца тым аб’ёмам ведаў, 
уменняў і навыкаў, што актыўна засвоены чалавекам. Актыўна – гэта значыць, 
па-першае, свядома (засвоеныя, інтэрыярызаваныя). А па-другое, перажытыя 
як уласнае адкрыццё, асабісты жыццёвы вопыт» [117, с. 78–79].

Такім чынам, журналістыка, як і ўсякая іншая сфера дзейнасці, уключае 
і агульныя, і спецыфічныя, уласцівыя толькі ёй рысы. Гэта асабліва акрэсле-
на выяўляецца ў творчасці, што знаходзіцца на стыку навуковага і мастац-
кага метадаў спазнання рэчаіснасці. Творчасць традыцыйна вызначаецца 
як дзейнасць па стварэнні новых матэрыяльных і духоўных каштоўнасцей, 
якія маюць сацыяльную значнасць. Феномен творчасці забяспечваец-
ца крэатыўнымі магчымасцямі асобы, у тым ліку гнуткасцю інтэлекту, 
развітым творчым уяўленнем і інтуіцыяй, здольнасцю пераадольваць шабло-
ны і стэрэатыпы, высокай матывацыяй да пошуку новага. Многія даследчыкі 
значным момантам творчасці называюць азарэнне (інсайт) – «інтуітыўнае 
схопліванне неабходнага выніку без першапачатковага лагічнага яго абгрун-
тавання» [138, с. 477–478]. Ці можна навучыць чалавека творчасці ўвогуле і 
журналісцкаму майстэрству ў прыватнасці – пытанне зусім не рытарычнае. 
Адказаць адназначна нельга, бо ў дадзеным выпадку важнае значэнне маюць 
генетычныя схільнасці, наяўнасць калі не таленту, дык абавязкова пэўных 
здольнасцей, задаткаў, развіваць якія, «ставіць» з аматарскага ўзроўню на 
прафесійны і можна, і неабходна. Пры гэтым актуалізуецца пытанне набору 
(і адбору) у ВНУ журналісцкага профілю схільных да медыйнай дзейнасці 
студэнтаў.

Журналістыка – не толькі адна з найбольш запатрабаваных прафесій 
у сучасным грамадстве, але і адна з найбольш папулярных у маладых лю-
дзей, якія задумваюцца над выбарам будучай спецыяльнасці. Пра гэта свед-
чыць традыцыйна высокі конкурс на факультэт журналістыкі Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, які паспяхова рыхтуе кадры для сродкаў масавай 
інфармацыі з 1944 г. Нягледзячы на тое што з канца 1990-х гг. у шэрагу вы-
шэйшых навучальных устаноў краіны пачалі адкрывацца новыя структурныя 
падраздзяленні журналісцкага профілю (ад аддзяленняў да факультэтаў), 
факультэт журналістыкі Інстытута журналістыкі БДУ быў і застаецца 
безумоўным лідарам у падрыхтоўцы кампетэнтных журналісцкіх кадраў. 
Тут створаны грунтоўны падмурак для плённага развіцця школы беларускай 
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нацыянальнай публіцыстыкі, працягваюць паспяхова распрацоўвацца сучас-
ныя адукацыйна-творчыя і выхаваўча-метадычныя тэхналогіі навучання на 
падставе назапашанага багатага вопыту і традыцый [167].

Каб вылучыць сярод абітурыентаў самых здольных і таленавітых, на пра-
цягу некалькіх дзесяцігоддзяў на факультэце журналістыкі БДУ праводзіцца 
творчы конкурс, які з’яўляецца анталагічнай падставай прафесійнага сама-
вызначэння і станаўлення творчай асобы, здольнай эфектыўна працаваць у су-
часных масмедыя. Традыцыя скрупулёзнага адбору схільнай да журналісцкай 
дзейнасці моладзі фарміравалася не адным пакаленнем журналістаў і 
выкладчыкаў – як водгук на запатрабаванні самой прафесіі, пэўная гарантыя 
таго, што ў журфакаўскія аўдыторыі прыйдуць студэнты, здольныя вырасці 
ў яркіх, глыбокіх, адметных публіцыстаў. Гэта надзвычай важна, паколькі ні 
для каго не сакрэт: некаторыя юнакі і дзяўчаты бачаць у прафесіі журналіста 
толькі знешнія, прыемныя і прывабныя бакі: замежныя камандзіроўкі і па-
дарожжы, яркія ўражанні, сустрэчы з цікавымі людзьмі, зоркамі эстрады, 
кіно, спорту і г. д. Аднак штодзённая журналісцкая «кухня» даволі далёкая 
ад гэтых рамантычных уяўленняў, у рэдакцыйнай працы хапае цяжкасцей і 
нават «падводных рыфаў» (некампетэнтнасць або неаб’ектыўнасць людзей, 
якія даюць інфармацыю, можа стаць прычынай недакладнасці журналісцкага 
паведамлення, рэпарцёрскага скажэння рэчаіснасці). Сутыкненне з далёкімі 
ад летуценных ілюзій і мрояў журналісцкімі буднямі вядзе да жорсткага 
расчаравання ў прафесіі тых маладых людзей, якія рабілі выбар па «мод-
най шыльдзе», а не па прызванні. Іх проста па-чалавечы шкада: яны гатовы 
ісці працаваць куды заўгодна, толькі не ў журналістыку. Такім чынам, ад 
няправільнага выбару прафесіі церпіць і грамадства (малады чалавек заняў 
чыёсьці месца ў ВНУ), і прафесія (СМІ не атрымалі добрага спецыяліста), і 
сам псеўдаспецыяліст (не знайшоў свайго месца, зрабіў грубую жыццёвую 
памылку).

На факультэце журналістыкі БДУ паступова выкрышталізавалася ап-
тымальная мадэль творчага іспыту, які праводзіцца ў два этапы. Першы – 
творчае сачыненне: роздум на адну з прапанаваных публіцыстычных тэм. 
Другі – творчае тэсціраванне: аналіз уласна журналісцкіх работ абітурыентаў 
(публікацый у перыядычным друку, радыё- і тэлесюжэтаў і г. д.), вызначэн-
не асобасных светапоглядных асаблівасцей, інтэлектуальных магчымас-
цей, эмацыянальных задаткаў, тэматычных інтарэсаў, спецыфікі і ўзроўню 
развітасці сацыякамунікатыўных здольнасцей абітурыента. З мэтай далу-
чэння да журналістыкі большай колькасці таленавітай моладзі, а таксама 
дзеля максімальнай адкрытасці, «празрыстасці» самой прыёмнай кампаніі 
ў канцы 1990-х гг. некалькімі ўплывовымі рэспубліканскімі газетамі 
праводзілася творчая алімпіяда «Абітурыент журфака», пераможцы якой 
мелі пэўныя прэферэнцыі пры паступленні [60, c. 96]. Аднак шматгадовыя  
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адукацыйна-творчыя і выхаваўча-метадычныя напрацоўкі і падыходы да 
працэсу навучання творчай прафесіі былі пастаўлены пад сумненне ў кан-
цы 2003 г., калі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь зацвердзіла но-
выя Правілы прыёму ў ВНУ. Згодна з імі «журналістыка» была аднесена 
не да творчых спецыяльнасцей, а да пераліку спецыяльнасцей напрамкаў 
«мовазнаўства» і «літаратуразнаўства». Аўтаматычна скасоўваўся і творчы 
конкурс на журфак. Адразу паўсталі пытанні: хіба журналістыка не мае да-
чынення да творчасці, хіба асобасныя якасці і індывідуальныя схільнасці 
абітурыента пры выбары прафесіі не граюць ролі? Журналісцкая грамад-
скасць не пагадзілася з гэтай найноўшай канцэптуальнай трактоўкай падыхо-
ду да падрыхтоўкі журналісцкіх кадраў, у Мінадукацыі паступілі прапановы 
аб пераглядзе статусу спецыяльнасці «журналістыка» і, адпаведна, уступных 
іспытаў для абітурыентаў журфака. У прэсе таксама ставіліся занепакоеныя 
пытанні адкрыта публіцыстычнага гучання кшталту: навошта зноў усё руйна-
ваць «да заснавання»? «Я разумею занепакоенасць журналісцкай грамадскасці 
гэтым пытаннем, – сказаў у размове з аўтарам гэтага даследавання тагачасны 
міністр адукацыі Рэспублікі Беларусь А. Радзькоў. – Нельга не пагадзіцца, што 
ад таго, хто з маладых прыйдзе сёння ў студэнцкія аўдыторыі журфака, зале-
жыць якасць – дакладнасць, аб’ектыўнасць, сумленнасць, адказнасць – айчын-
най журналістыкі будучыні» (Звязда. 2004. 1 красавіка). Міністр паведаміў, 
што меркаванні грамадскасці не пакінуты без увагі, «з улікам больш 
грунтоўнага аналізу зместу і спецыфікі прафесіі, журналістыка ўключана ў 
пералік творчых спецыяльнасцей... Такім чынам, недакладнасць своечасова 
(і тэрмінова!) выпраўлена – ніхто, паўтараю, не збіраецца руйнаваць “да за-
снавання” творча-педагагічныя напрацоўкі папярэднікаў». Сітуацыя вакол 
творчага конкурсу яшчэ раз прыцягнула ўвагу грамадскасці да сутнаснага 
зместу творчай прафесіі, да ролі журналістыкі і журналіста ў сучасным гра-
мадстве.

У палацах дзяцей і моладзі, у шэрагу гімназій і школ працуюць гурткі 
юнага карэспандэнта, факультатывы па журналістыцы. У сувязі з адсутнасцю 
адпаведнай вучэбнай і метадычнай літаратуры аўтар манаграфіі ў штоме-
сячным навуковым і метадычным часопісе «Роднае слова» ў 2005–2008 гг. 
вяла персанальную рубрыку – часопісны творчы факультатыў «Школа 
юнага журналіста» (да гэтага на працягу многіх гадоў праводзіла заняткі 
ў «Школе юнага журналіста» пры БДУ). Публікацыі творчага факульта-
тыву ўтрымліваюць педагагічна-творчыя ідэі і напрацоўкі (як аптымальна 
выбудоўваць заняткі, каб навучанне давала плён; на што ў першую чаргу 
звяртаць увагу; як скіроўваць вучняў у творчае рэчышча; якімі павінны быць 
«дэбютныя» крокі ў прафесію і г. д.), вучэбна-метадычныя рэкамендацыі па 
арганізацыі і правядзенні факультатыву (гуртка, профільнага класа); пра-
граму і творчыя практыкумы; артыкулы па гісторыі, тэорыі і метадалогіі 
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сучаснай журналістыкі [290; 301; 302; 307]. Мэта заняткаў па журналістыцы – 
пазнаёміць вучняў не толькі з вонкавым бокам прафесіі, але і з яе сутнаснымі 
характарыстыкамі і праявамі. Пры гэтым ставяцца канкрэтныя задачы: 
«увесці» вучня ў прафесію, даць пачатковыя навыкі працы рэпарцёра – наву-
чыць збіраць і адбіраць факты, абагульняць атрыманы матэрыял, выбудоўваць 
тэкст, працаваць над загалоўкам і да т. п.

Навучанне журналістыцы з’яўляецца найбольш плённым і эфектыўным, 
калі праводзіцца непасрэдна з дапамогай творчых сродкаў і методык. Вылу-
чым асноўныя этапы ўвядзення навучэнцаў у шматступеньчаты творчы пра-
цэс. Першы – экспертна-падрыхтоўчы: вызначэнне асобасных асаблівасцей 
і схільнасцей, інтэлектуальных магчымасцей, эмацыянальных задаткаў, тэ-
матычных інтарэсаў, спецыфікі і ўзроўню развітасці сацыякамунікацыйных 
здольнасцей (узровень прафарыентацыйнай работы, заняткі ў гуртках і шко-
лах юнкараў, профільных класах). Другі – пазнавальна-эмпірычны: азнаям-
ленне з гісторыяй станаўлення і развіцця журналістыкі, сістэмай сродкаў 
масавай інфармацыі, асновамі творчай дзейнасці, тэорыяй, інструментарыем 
і «тэхнікай» прафесіі (узровень вывучэння гісторыі і тэорыі журналістыкі, 
праходжанне азнаямленчай практыкі ў рэдакцыях медыя). Трэці – 
прадуктыўна-эўрыстычны, звязаны з выхаваннем гнуткасці мыслення ма-
ладых журналістаў: пошук незнаёмага ў знаёмым, лагічнае ўспрыманне 
рэчаіснасці ў суаднесенасці з элементамі ўяўлення, асацыятыўнасці, 
фантазіі, гіпотэзы, выпрацоўка прафесійных прыёмаў назірання (узровень 
практычных і лабараторных заняткаў па профільных вучэбных дысцыплінах, 
трэнінгкласы, дзелавыя гульні, вытворчая практыка ў рэдакцыях СМІ). Чац-
вёрты – каштоўнасна-дыялектычны, дзе ўвага канцэнтруецца на развіцці 
творчай індывідуальнасці, асобаснай «уключанасці» навучэнцаў у складаны 
працэс творчай інтэрпрэтацыі рэчаіснасці: выпрацоўка ўласных крытэрыяў 
ацэнак, усведамленне сацыяльнай адказнасці за напісанае (заняткі па вучэб-
най дысцыпліне «Прафесійная этыка журналіста», самастойная праца па вы-
значанай выкладчыкам праграме). Гэта надзвычай важна, паколькі журналісту 
пастаянна даводзіцца сутыкацца ў тым ліку з сацыяльнымі канфліктамі і 
займаць у іх тую ці іншую пазіцыю. Пры гэтым можа ўзнікнуць напружа-
насць у адносінах з героем, з крыніцамі інфармацыі, з выдаўцом, рэдактарам, 
калегамі. Ды і сам журналіст можа змаўчаць пра нешта істотнае, але непры-
емнае для сябе, сваіх знаёмых ці калег, можа паказаць прыватны выпадак 
грамадска значным і да т. п.

Сярод асноўных прычын рэпарцёрскага скажэння рэчаіснасці – ілюзія 
дакладнасці, штамп устаноўкі, «самаўзгаранне эмоцый», некампетэнт-
насць журналіста, неаб’ектыўнасць інфарматараў. Але рэпарцёрскае ска-
жэнне рэчаіснасці можа быць абумоўлена і выключна суб’ектыўнымі 
прычынамі: выкарыстаннем СМІ для вырашэння асабістых ці групавых задач, 
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прадстаўленнем прыватнага выпадку грамадска значным, умаўчаннем аб «не-
прыемных» фактах і дэталях, якія «перашкаджаюць» (журналіст «выпадкова 
не заўважае» нявыгадную, нязручную для сябе інфармацыю). Даследчыца 
Л. Белякова падкрэслівае: «Уладальнікі сакрэтаў сучасных інфармацыйных 
тэхналогій выкарыстоўваюць замяняльнікі творчасці, і небеспаспяховыя ў 
сваіх маніпулятарскіх мэтах… Фарысеям ад публіцыстыкі незнаёма пачуццё 
задавальнення ад стваральнай працы. І вынікі такой творчасці не здольны 
задаволіць запыты публікі. Разбэшчваючы спажыўца, яны толькі скажаюць 
яго ўяўленні аб свеце. Гэта сурагатны тып інфармацыйнай сервільнасці, далё-
кай ад феномена крэатыўнай творчасці» [34, с. 173]. Прафесійны адбор фактаў 
не мае нічога агульнага з «вольнай» расстаноўкай акцэнтаў. Не трэба прымаць 
пяро за шпагу, раіў вядомы філосаф, пісьменнік і публіцыст Ж.-П. Сартр [373, 
с. 479]. Неабходна пазбягаць памылак суб’ектыўнасці ўспрымання, асабістай 
прадузятасці, крытычна падыходзіць да агульнапрынятых версій, не аддаваць 
даніну штодзённым догмам.

Авалодваючы методыкай прафесіі, назапашваючы практычны вопыт, 
журналіст усё роўна працуе не па накатаных сцежках, стэрэатыпах і штампах. 
Пры ўсім падабенстве тэхналогіі журналісцкай дзейнасці, паўтаральнасці яе 
працэсу, рэпарцёру кожны раз даводзіцца мець справу з канкрэтным рэдак-
цыйным заданнем, з асаблівымі абставінамі яго выканання, з новымі героямі, 
інфарматарамі, фактамі, падзеямі, дакументамі. Менавіта ад індывідуальных 
здольнасцей журналіста, яго этычна-асобаснай пазіцыі залежыць, ці зможа 
ён аб’ектыўна адлюстроўваць сацыяльную практыку, аддзяляць зерне ад 
пустазелля, выяўляць «момант ісціны», знаходзіць канструктыўныя шляхі 
выхаду са складаных абставін. Надзвычай важна ў ходзе адукацыйнага пра-
цэсу на факультэце журналістыкі вучыць не толькі пісаць, але і думаць, не-
выпадкова ў журналісцкім асяроддзі папулярны афарызм: «Добра піша той, 
хто добра думае». Добра думаць – значыць мысліць шырока, небанальна, 
імкнуцца адыходзіць ад стэрэатыпаў і браць пад сумненне агульнапрынятыя 
меркаванні. Мысленчыя здольнасці, прафесійную кампетэнтнасць можна 
і неабходна развіваць і паглыбляць у сістэмнай трэніроўцы, праз творчы 
трэнінг. Яго мэта – прышчапіць студэнту прафесійныя прыёмы назірання 
і навыкі зносін з людзьмі, выпрацаваць уменне дакладна аргументаваць 
свае думкі, нестандартна падыходзіць да рэчаў, здавалася б, звыклых, больш 
пільна ўглядацца ў людзей і падзеі, каб за знешнім бачыць існае, сутнас-
нае. Творчы трэнінг дапамагае ў вырашэнні двуадзінай адукацыйна-твор-
чай задачы: развівае асобаснае мысленне і прывучае лагічна, адмыслова і 
пераканаўча выкладаць свае думкі.

Адна з умоў паспяховага авалодання журналісцкай прафесіяй – ажыццяў-
ленне прынцыпу «ні дня без радка». Садзейнічаюць гэтаму, прышчапляюць 
смак да сістэматычнага звароту да пяра менавіта заняткі ў форме творчай 
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гульні. Аўтарам даследавання на падставе ўласнага методыка-педагагічнага 
вопыту выпрацавана наступная мадэль іх правядзення. Навучэнцам прапа-
нуецца на працягу 10–15 хвілін экспромтам выконваць творчыя заданні на 
розныя тэмы. Напачатку ставяцца нескладаныя задачы: апісанне канкрэтных 
рэчаў, прадметаў, з’яў. Паступова ідзе ўскладненне ад простага, канкрэтнага 
да абстрактнага: знайсці варыянт выхаду з праблемы, вырашыць пэўную ды-
лему. Напрыклад, заданне апісаць звычайную цыбуліну. Асабістыя ўяўленні 
кожнага перадаюцца па-рознаму: адзін апіша знешні выгляд цыбуліны, другі 
раскажа пра яе як пра каштоўны прадукт харчавання, трэці ўзгадае «цыбуль-
ныя» слёзы, чацвёрты – дзіцячую казку і да т. п. Пры гэтым ставіцца задача 
навучыць «прастораваму бачанню», г. зн. рознабаковаму ўспрыманню таго ці 
іншага прадмета. Разбіраючы і аналізуючы напісанае, будучыя журналісты 
вучацца таксама і адзін у аднаго назіраць, фантазіраваць, ацэньваць. Тут 
прысутнічае і творчае захапленне: якая цудоўная думка прыйшла да калегі – 
сапраўднае маленькае адкрыццё. Навучанне ў дадзеным выпадку ідзе нібыта 
падспудна: дзякуючы «гульні» новыя ісціны адкладваюцца ў падсвядомасці. 
Напачатку гэты метад паступова прывучае да сістэматычнага пісання. Потым 
студэнт уцягваецца ў творчасць, галоўнымі для яго становяцца цікавасць і 
цікаўнасць – прафесійныя якасці. Значным стымулам выступае і элемент 
творчага спаборніцтва, канкурэнцыі: напісаць лепш за ўсіх. Паступова задача 
ўскладняецца: узняцца да асэнсавання абстрактнай праблемы. Напрыклад, 
адказаць на пытанне: «Што для журналіста важней: ведаць патроху пра ўсё 
або ўсё пра нямногае?». Навучэнцы стараюцца ўзважыць усе «за» і «су-
праць», каб зрабіць абгрунтаваныя высновы, вырашаючы кожны для сябе 
гэту дылему.

Пісьмовы варыянт мыслення значна дысцыплінуе думку, прывучае 
журналістаў-пачаткоўцаў да аргументаванасці меркаванняў. Каштоўным 
уяўляецца і тое, што ад традыцыйнага погляду на прапанаваную праблему 
яны ўзнімаюцца да асобаснага асэнсавання ролі журналістыкі і журналіста ў 
сучасным грамадстве і канкрэтна – свайго месца ў ім. Здольнасць крытычна 
мысліць, не баяцца адкрыта выказваць свае думкі дазваляе зрабіць важны і 
важкі крок да фарміравання асобаснага светаўспрымання, індывідуальнага 
творчага патэнцыялу. На занятках ствараецца атмасфера свабоднай творчасці, 
пры якой навучэнцы могуць самастойна прапаноўваць розныя варыянты вы-
рашэння праблем, вылучаць сістэмы гіпотэз, браць актыўны ўдзел у пабудове 
адэкватнай журналісцкай мадэлі рэчаіснасці.

Творчы трэнінг дае магчымасць кожнаму ў поўнай ступені выявіць і 
развіць індывідуальнасць, не збіцца на штамп. Размова ў дадзеным выпадку 
ідзе не толькі і не столькі пра стылістычныя «аздобы». Як слушна адзна-
чае даследчык С. Рошчын, «моўныя штампы нараджаюць негатыўную рэ-
акцыю да інфармацыі ў цэлым... Заштампаванасць аднаго інфармацыйнага 
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эпізоду можа стварыць негатыўную ўстаноўку на ўспрыманне ўсёй плыні 
інфармацыі ад дадзенай крыніцы» [361, с. 152–153]. Штамп – гэта «вы-
ражаны ў літаратурнай форме схематызм думкі. Корань заганнасці такой 
літаратурнай формы – у павярхоўнасці, неканкрэтнасці зместу. Штамп ёсць 
мысленне гатовымі фразамі» [457, с. 60]. Журналісцкі твор павінен быць 
чытабельным, таму важную ролю, асабліва ў эпоху імклівага развіцця ІКТ, 
адыгрывае літаратурная апрацоўка факта. Неабходна шукаць новыя павароты 
ў вядомых тэмах, нечаканы ракурс асвятлення падзей, цікавыя формы падачы 
інфармацыі, адметныя сюжэтныя і кампазіцыйныя схемы, загалоўкі і г. д. 
Часам малаважны ці нават пусты факт падаецца аўдыторыі як значная з’ява 
рэчаіснасці: не перадаецца галоўнае, не раскрываецца сутнасць, сапраўдны 
сэнс падзеі, замест адлюстравання рэальнага жыцця чытачу прапануецца 
падробка. У працэсе літаратурнай апрацоўкі факта таксама праяўляецца 
прафесійна-этычная пазіцыя журналіста: можна наўмысна «раздуць» друга-
радныя дэталі, «смакаваць» нязначныя падрабязнасці або напусціць сарказму і 
з’едлівасці, хоць для гэтага няма ніякіх падстаў (прыёмы з арсенала «жоўтай» 
і адыёзна афарбаванай прэсы). Тады любы факт можна павярнуць на сваю 
карысць, «зрабіць» яго станоўчым ці адмоўным.

Адзін з галоўных прынцыпаў журналістыкі – дасканалая праверка 
фактаў. Па прычыне недакладнасці інфармацыі ў журналісцкай практы-
цы здараюцца сітуацыі, якія пераўзыходзяць самыя смелыя анекдоты. На-
прыклад, не злічыць, колькі разоў журналісты «знаходзілі» славуты скарб 
Напалеона. У канцы снежня 1994 г. газета «Вечерний Брест» апублікавала 
своеасаблівы пераднавагодні жарт: нібыта ў Пружанскім раёне знойдзе-
ны скарб Напалеона. Карэспандэнт агенцтва «РІД», не абцяжарваючы сябе 
праверкай факта, даслаў гэту «навіну» ў рэдакцыю. Праз інфармагенцтвы 
паведамленне трапіла ў многія рэспубліканскія выданні, на радыё і тэлеба-
чанне. Некаторыя карэспандэнты буйных расійскіх СМІ таксама падхапілі 
«навіну», і яна паляцела ў блізкае замежжа. Дайшло да кур’ёзу: ужо 10–
12 студзеня 1995 г. беларускія газеты апублікавалі заметку карэспандэнта 
Белінфарма І. Куксы «Скарб Напалеона, “знойдзены” “Вечерним Брестом”» 
пра механізм стварэння недакладнай інфармацыі, а ў гэты час расійская газе-
та «Труд» пісала пра знойдзены скарб, які «амаль два стагоддзі беспаспяхова 
расшукваўся археолагамі. Але ўжо зараз, пасля беглала агляду, відавочна – 
кошт скарбу вылічваецца сотнямі тысяч долараў» (Труд. 1995. 13 студзеня). 
Скарб Напалеона – адна з шануемых тэм у журналістаў, падкіх на сенсацыю: 
у сярэдзіне 1997 г. у друку зноў папаўзлі чуткі пра нібыта знойдзены скарб 
Напалеона (Звязда. 1997. 2 жніўня).

Памылкі, «ляпы», недакладнасці зніжаюць аўтарытэт СМІ, псуюць рэпу-
тацыю самога журналіста і становяцца прадметам прафесійных жартаў. Не-
прыемны і разам з тым кур’ёзны выпадак: у «Звяздзе» музычны гурт «Імпэтт» 
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быў названы… «Імпатэнт». Назнарок і не прыдумаеш: «На шчасце, асноўны 
выйгрыш… выпаў на долю маладых беларускіх музыкаў, у прыватнасці, гур-
та “Імпатэнт”… “Імпатэнт” – гэта сплаў маладосці і выканаўчага майстэр-
ства, модных музычных плыняў і выдатных беларускіх тэкстаў» (Звязда. 
2001. 18 мая). Можна ўявіць рэакцыю маладых музыкаў... Але гэта грубая 
памылка ў пэўным сэнсе «сыграла на руку» музыкантам: праз два тыдні ў 
рубрыцы «Будзем знаёмыя!» газета змясціла карэспандэнцыю пад назвай 
«Гурт “Імпэтт”: сплаў маладосці і таленту» з фотаздымкам музыкаў (Звязда. 
2001. 5 чэрвеня). Атрымалася не толькі выпраўленне памылкі, але і добрая 
рэклама артыстам.

Журналіст-пачатковец павінен навучыцца ясна фармуляваць сутнасць 
праблемы, унутраную сувязь падзей і пераконваць не мудрагелістасцю мета-
фар і эпітэтаў, а дакладным падборам доказаў, логікай выкладання матэрыялу. 
Яшчэ раз падкрэслім: важную ролю адыгрывае не толькі і не столькі май-
стэрства прамой перадачы ўбачанага, колькі ўменне за знешнім разгледзець 
унутранае, за прыватным – агульнае, тыповае і адметнае, знайсці цікавую 
дэталь, нечаканы ракурс. Менавіта гэта, прафесійнае назіранне, і адрознівае 
журналісцкі погляд на рэчаіснасць ад звычайнага (абывацельскага). Са што-
дзённых мініэскізаў, эцюдаў, роздумаў і іх аналізу выпрацоўваецца каштоўнае 
ўменне бачыць з’яву, падзею, прадмет рознабакова і рабіць аргументаваныя 
высновы. Паступова адточваецца думка журналістаў-пачаткоўцаў, светапо-
глядныя арыентацыі, прафесійнае майстэрства.

Спецыфіка прафесіі прадвызначае наяўнасць у супрацоўнікаў СМІ вы-
сокай духоўнасці (як свядомай, асэнсаванай маральнасці асобы) – каб нават 
пры імгненным, спантанным поглядзе на незнаёмыя з’явы, падзеі, прадметы 
сутнасна, з высокай ступенню аб’ектыўнасці і праўдзівасці, без «ператрымак» 
адлюстроўваць іх у публіцыстычным творы. Вось чаму надзвычай важна, 
каб паралельна з набыццём першасных прафесійных навыкаў адбывалася і 
светапогляднае, грамадзянскае, патрыятычнае выхаванне.

Важным элементам прафесіяналізму з’яўляецца маральнасць журналіста, 
паколькі прафесія дае яму права «вяршыць ад імя грамадства публічны 
маральны суд над з’явамі, што прыцягваюць грамадскі інтарэс» [6, с. 3]. 
Журналіст здольны ажыццявіць гэта толькі тады, калі адчувае маральнае 
права на слова. Працэсу прафесійна-этычнага самавызначэння маладо-
га пакалення журналістаў, фарміраванню маральнай дамінанты творчай 
дзейнасці садзейнічае вучэбная дысцыпліна «Прафесійная этыка журналіста», 
якая распрацавана і выкладаецца аўтарам даследавання на факультэце 
журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта з верасня 1992 г. Гэта 
адзін з аснова творных курсаў у структуры агульнапрафесійнай, маральна-
этычнай і грамадзянскай падрыхтоўкі будучых спецыялістаў сродкаў маса-
вай інфармацыі. Сярод прыярытэтных задач медыяэтыкі – пашырэнне ведаў 
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аб прыродзе і паходжанні прафесійнай маралі, асноўных этапах і тэндэн-
цыях яе развіцця; вывучэнне гістарычных, сацыякультурных і тэарэтыка-
метадалагічных асаблівасцей працэсу кадыфікацыі норм журналістыкі; вы-
значэнне прынцыпаў маральнага рэгулявання і механізмаў самарэгулявання 
СМІ, асэнсаванне праблемных, дыскусійных пытанняў, тыповых памылак і 
парушэнняў медыяэтыкі, арыентацыя будучых журналістаў на ўсведамленне 
недапушчальнасці распаўсюджвання iнфармацыi, якая разбурае нормы гра-
мадскай маралi, на крытычны аналіз уласнай творчасці, імкненне да паста-
яннага самаўдасканалення.

Прафесійнае станаўленне і духоўнае сталенне журналіста – працэс 
непарыўны, таму ў ходзе выкладання медыяэтыкі значная ўвага надаец-
ца педагагічна-творчым і выхаваўча-метадычным кампанентам навучан-
ня. Пры правядзенні заняткаў выкарыстоўваюцца розныя арганізацыйна-
метадычныя мадэлі, крэатыўныя, інтэрактыўныя методыкі і прыёмы, якія 
садзейнічаюць творчай актыўнасці студэнтаў-журналістаў, уплываюць 
на ўзровень пастаноўкі і вырашэння адукацыйна-выхаваўчых задач, сты-
муляванне рэфлексіўнай ацэнкі прыярытэтаў творчай дзейнасці. Пры гэ-
тым улічваюцца разнастайныя ўзаемаабумоўленыя вектары і кірункі, якія 
фарміруюць шматпланавасць характарыстык медыяэтыкі: тэхналагічных, 
камунікацыйных, уласна творчых, лінгва-стылістычных і г. д. Для будучых 
журналістаў актуалізуюцца сітуацыі маральнага выбару пад дамінантай пошу-
ку канструктыўных шляхоў выхаду са складаных абставін. Маральны выбар 
пры гэтым разглядаецца як захаванне спадчыннай маральнай ідэнтычнасці 
і адначасова як факт сацыяльнай адказнасці за здзейсненае [299, c. 85–86].

Трыадзінствам вучэбнай, доследна-экспертнай і творчай дзейнасці вы-
значаецца самастойная праца студэнтаў па дысцыпліне «Прафесійная этыка 
журналіста». Студэнты асэнсоўваюць асноўныя айчынныя і міжнародныя 
дакументы ў сферы медыяэтыкі, сістэмна аналізуюць тэматыку, прабле-
матыку і зместавыя асаблівасці сучаснага медыяпрацэсу ў друкаваных, 
аўдыявізуальных, інтэрнэт-СМІ. Вызначэнню і фарміраванню маральнай 
дамінанты творчай дзейнасці, развіццю навыкаў лагічна фармуляваць і 
аргументавана адстойваць уласнае бачанне разглядаемых у журналісцкім 
творы праблем садзейнічае рэфератыўны аналіз лепшых узораў айчыннай 
і замежнай публіцыстычнай класікі. Доследна-экспертны элемент самастой-
най працы прадугледжвае выступленне навучэнцаў у ролі медыяэкспертаў 
у розных напрамках: ад сучаснага публіцыстычнага працэсу да прапана-
ваных выкладчыкам праблемных сітуацый, што могуць узнікнуць у хо дзе 
творчай дзейнасці. Гэта дае магчымасць прадэманстраваць прадметныя 
веды асноўных тэарэтычных паняццяў і праблем медыяэтыкі, а таксама 
аналітычныя і публіцыстычныя здольнасці: камунікатыўную кампетэнтнасць 
будучага журналіста, валоданне навыкамі даследчага мыслення, схільнасці 
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да публіцыстычнай рэфлексіі і г. д. Аналізуючы сучасную медыяпракты-
ку, студэнты выяўляюць парушэнні, дыскусійныя пытанні прафесійнай 
этыкі і фарміруюць адпаведнае медыядасье. Паколькі прафесійная мараль 
з’яўляецца ацэначна-імператыўным спосабам засваення метадаў і зместу 
медыяпрактыкі, навучэнцы выконваюць кантрольную работу на тэму «Твор-
чая самапрэзентацыя»: гэта самаацэнка творчай дзейнасці з пункту гле-
джання маральнай матывацыі. Як вядома, самаацэнка ў найбольшай ступені 
прасякнута аўтарскай суб’ектыўнасцю: яна можа быць як завышанай (буду-
чы журналіст вылучаецца празмернай амбіцыйнасцю, ставіць перад сабой 
аблегчаныя мэты і патрабаванні), так і заніжанай (нават не паспрабаваўшы 
сябе ў творчасці, будучы журналіст загадзя «апускае рукі», лічыць сябе 
няўдачнікам). У сувязі з гэтым неабходна выпрацаваць навыкі карэкціроўкі 
самаацэнкі праз развіццё самааналізу, самакантролю, самакрытычнасці. 
Падрыхтоўка творчай самапрэзентацыі мае важнае педагогіка-выхаваўчае 
значэнне і з’яўляецца часткай грамадзянскай падрыхтоўкі будучых 
спецыялістаў сродкаў масавай інфармацыі [299, c. 88–89].

З імклівым развіццём інфармацыйных тэхналогій на парадак дня вы-
носяцца і новыя праблемы, звязаныя з прафесійнай этыкай журналістаў 
інтэрнэт-выданняў і сайтаў. Дакладней, праблемы гэтыя зусім не новыя 
з пункту гледжання метадалогіі прафесійнай дзейнасці, аднак яны транс-
фармуюцца і мадэрнізуюцца, набываюць адметныя асаблівасці, звязаныя 
з «сеткавымі» формамі падачы інфармацыі і спецыфічнымі інтэрнэт-
адносінамі яе спажыўцоў. У рэчышчы тэмы дакладнасці і аб’ектыўнасці 
публікуемых у інтэрнэце звестак актуалізуецца і атрымлівае новае 
напаўненне пытанне парушэння аўтарскіх правоў. Пры перадрукоўцы 
журналісцкіх матэрыялаў з іншых выданняў інтэрнэт-парталы дапуска-
юць грубае ўмяшанне ў тэкст: адвольную інтэрпрэтацыю і некарэктнае 
рэдагаванне, вырыванне цытат з кантэксту, замену загалоўка чужога твора 
і г. д. У выніку, нягледзячы на гіперспасылку, «інтэрнэт-аналаг» істотна 
адрозніваецца ад першакрыніцы. Асобнымі інтэрнэт-каментатарамі свабо-
да слова трактуецца як свабода ад усіх маральна-этычных норм. З’явіўся 
адпаведны тэрмін «тролінг», якім пазначаецца від віртуальных кантактаў з 
парушэннем этыкі інтэрнэт-узаемадзеяння. Ён прадугледжвае розныя формы 
агрэсіўных, здзеклівых і абразлівых паводзін дзеля эпатажу, распальвання 
і нагнятання канфліктаў, правакацый. Можна цалкам пагадзіцца з даслед-
чыкам Р. Внябрачных: тролінг можна разглядаць у большасці выпадкаў як 
агрэсіўную форму сацыяльнага камунікатыўнага ўздзеяння [74, с. 51]. Аба-
значаныя негатыўныя тэндэнцыі набываюць усё большае распаўсюджанне, 
сур’ёзнай праблемай становіцца ўзровень мадэрацыі каментарыяў. У нека-
торых краінах прыняты законы, згодна з якімі інтэрнэт-тролі могуць сесці 
ў турму за абразу. Напрыклад, у Вялікабрытаніі прадугледжана зняволенне 
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да шасці месяцаў, пасля прапановы ў кастрычніку 2014 г. міністра юстыцыі 
К. Грэйлінга заканадаўства стала больш жорсткім: цяпер тролю пагражае да 
двух гадоў турмы [56]. Гэта ініцыятыва была абумоўлена частымі абразамі 
знакамітасцей у сацсетках, у тым ліку пагрозамі смерці.

У Беларусі таксама вылучыліся прававыя прэцэдэнты, звязаныя з 
інтэрнэт-знявагамі. На адным з папулярных беларускіх інтэрнэт-парталаў 
у маі 2013 г. быў размешчаны каментар абразлівага зместу ў адрас 
супрацоўнікаў Фрунзенскага РУУС г. Мінска. Аператыўнікі ўпраўлення па 
раскрыцці злачынстваў у сферы высокіх тэхналогій МУС Беларусі ўстанавілі 
асобу грубіяна – ім аказаўся загадчык літаратурна-драматычнай часткі ад-
наго з мінскіх тэатраў. Мужчына быў аштрафаваны [348]. Досыць рэзананс-
ным стаў і наступны факт: мінскі школьнік нецэнзурна адазваўся аб сваёй 
настаўніцы ў сацыяльнай сетцы Twitter, у ліпені 2013 г. на бацькоў падлетка 
накладзены штраф, а сам ён пастаўлены на ўлік у інспекцыі па справах 
непаўналетніх [255]. Не засталося без увагі і штрафных санкцый «сваволь-
ства» жыхара Віцебска, які пакінуў нецэнзурнае выказванне пра дзяўчыну на 
яе персанальнай старонцы ў сацыяльнай сетцы ВКонтакте [73]. Такім чы-
нам, актуалізуецца пытанне аб унясенні дапаўненняў у Кодэкс прафесійнай 
этыкі Беларускага саюза журналістаў у сувязі са шматлікімі парушэннямі 
этыкі інтэрнэт-узаемадзеяння.

У канцы ХХ – пачатку ХХІ ст. асаблівае гучанне набыла праблема на-
цыянальнай ідэнтычнасці: Беларусь, як ужо адзначалася, знаходзіцца «на 
мяжы», у прасторы паміж Захадам і Усходам; ёй неабходна самавызна-
чыцца, зацвердзіць і захаваць адметнае культурнае аблічча. Л. Цітарэнка ў 
манаграфіі «Нацыянальная ідэнтычнасць і сацыякультурныя каштоўнасці 
насельніцтва ў сучасным беларускім грамадстве», разглядаючы пытанні 
станаўлення нацыянальнай ідэнтычнасці насельніцтва ў Рэспубліцы Беларусь 
ва ўмовах глабалізацыі і міжнароднай інтэграцыі, падкрэслівае, што праблема 
ідэнтычнасці «звычайна абвастраецца ў перыяд рэзкіх сацыяльных змен, якія 
перажывае народ, дзяржава, рэгіён» [416, с. 3]. Гэта ўласціва і «постсавецкай 
прасторы, дзе насельніцтва разам з краінай свайго грамадзянства (СССР) і яе 
сацыяльна-эканамічнай сістэмай страціла важныя жыццёвыя арыенціры… Не 
з’яўляецца выключэннем і ідэнтычнасць; яна таксама істотна змянілася як на 
індывідуальным, так і на групавым узроўні» [416, с. 3]. Даследчыца мяркуе, 
што «на ўзроўні ўсяго соцыуму грамадзяне Беларусі не надаюць вялікага 
значэння праблеме нацыянальнай ідэнтычнасці» [416, с. 132]; «у беларусаў 
няма сацыяльна-культурных пераваг, якія аб’ядноўваюць усю нацыю, таму 
няма і агульных універсалісцкіх каштоўнасцей, якія вызначаюць усіх грама-
дзян Беларусі як адзіную маналітную “мы-групу”» [416, с. 133]. Л. Цітарэнка 
адзначае, што новы тып нацыянальнай ідэнтычнасці, замест страчанай савец-
кай, павінен быць сфарміраваны, паколькі «яго канструяванне і ўмацаванне 
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ў якасці сродку кансалідацыі ўсяго насельніцтва неабходна нацыянальнай 
беларускай дзяржаве» [416, с. 133].

Да пытання распрацоўкі ідэалогіі беларускай дзяржаўнасці звярталіся 
вядомыя спецыялісты сацыяльна-гуманітарных галін ведаў Я. Бабосаў, 
У. Мельнік, А. Слука і інш. [22; 254; 387–389]. «Неабходна мець на ўвазе, 
што наша краіна – асоба касмічных памкненняў, і ёй неабходна звышмоцная 
духоўная сіла, каб утрымацца на гуманістычнай арбіце асваення наасфер-
ных вышынь. Патрэбен новы стыль інтэлектуальнага жыцця і паводзін, каб 
не засмечваць інфармацыйнае грамадства сярмяжнасцю нашага існавання 
ў недалёкім мінулым. Адсюль даволі высокія запатрабаванні беларусаў і да 
сябе, і да эпохі, у якой мы збіраемся жыць. Каб новы час выбраў нас, неабход-
на светлая ідэя, якая “запаліць”магутнай стваральнай энергіяй усіх людзей і 
прывядзе грамадства да пажаданага гарманічнага духоўнага і матэрыяльнага 
суіснавання ў свеце, стане прыгожай пажыццёвай марай і галоўнай узнёслай 
мэтай і справай кожнага грамадзяніна Рэспублікі Беларусь», – лічыць А. Слу-
ка [388, с. 6]. На яго думку, нацыянальная ідэя «ўяўляе сабой сістэму куль-
турна-этычных, філасофска-палітычных і сацыяльна-эканамічных поглядаў», 
гэта «ідэал, да якога імкнецца грамадства» [388, с. 7]. Даследчык мяркуе, што 
«асноўнымі фактарамі фарміравання самасвядомасці беларускага этнасу былі 
родная мова, працэс узнікнення і станаўлення нацыі і стварэння самастой-
най дзяржавы… Беларуская мова стала энергетычным рухавіком… Толькі 
беларуская мова вывела нас на самастойны шлях гістарычнага развіцця. 
І падкрэслім, што ніякія шматлікія захопніцкія войны, агрэсіўная палітыка 
блізкіх і далёкіх суседзяў не маглі спыніць працэс умацавання беларускай 
нацыі, як і знішчыць беларускую мову, нягледзячы на яе шматлікія забароны з 
боку каранаваных асоб і каланіяльных урадаў. Гэта толькі гартавала беларус-
кую нацыю і рыхтавала яе да зоркавага часу, які, на нашу думку, стукаецца ў 
дзверы сённяшняга дня» [388, с. 349]. А. Слука перакананы: менавіта ў мове 
будучыня беларусаў «як самабытнага і самастойнага еўрапейскага народа» 
[388, с. 350].

Невыпадкова на працягу многіх стагоддзяў лепшыя сыны і дочкі 
Беларусі надавалі шмат увагі гэтай праблематыцы. Так, у артыкуле «Ці 
маем мы права выракацца роднай мовы?» (1914) Я. Купала пісаў: «Беларус 
часта мо і не цяміў, чаму ён так трымаецца сваёй гутаркі, але не трымацца 
яе не мог: выракаючыся мовы сваёй, быў павінен вырачыся самога сябе, 
выкрывіць сваю душу, выракаючыся, павінен быў ісці проці ўсяго святога, 
непадменнага на свеце, проці ўсяго таго, што паказвае адменнасць чалавека 
ад скаціны» [214, с. 37].

Мова тытульнай нацыі – адна з вызначальных каштоўнасцей грамад-
ства, духоўная скарбонка народа. Гэта аксіяматычная ісціна на мяжы ХХ 
і ХХІ стст., як ні парадаксальна, пачала зноў набываць статус тэарэмы. 
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Прааналізуем прычыны гэтага феномена. У 1990 г. Вярхоўным Саветам БССР 
быў прыняты Закон аб мовах, згодна з якім мова тытульнай нацыі – беларус-
кая – набыла статус дзяржаўнай. Гэта было крокам юрыдычнай падтрымкі 
беларускай мовы. Даследчыкі справядліва адзначаюць, што руская мова ў 
Беларусі калі не юрыдычна, дык фактычна ўсё роўна заставалася дзяржаўнай, 
паколькі была пашырана намнога больш, чым беларуская. «Пэўная юры-
дычная няроўнасць моў у Законе аб мовах (беларуская – дзяржаўная, рус-
кая – мова міжнацыянальных зносін) была абумоўлена жаданнем хаця б у 
аддаленым будучым дасягнуць фактычнай роўнасці беларускай і рускай моў 
на зямлі Беларусі», – мяркуе даследчык В. Рагойша [349, с. 171].

Аднак высакародная мэта беларускага нацыянальнага адраджэння, вяр-
тання гістарычнай спадчыны, развіцця роднай мовы ў 1990-я гг. пачала акцэн-
тавана пераходзіць у разрад палітычных, адыгрываць ролю казырнай карты ў 
азартнай «каляўладнай» гульні. Пры гэтым нацыянальнае пытанне ўсё часцей 
станавілася нагодай для надзвычай эмацыянальных дыскусій-сварак паміж 
прыхільнікамі двухмоўя з аднаго боку і строгай імклівай беларусізацыі – з 
другога. Публікацыі ў СМІ за 1992–1995 гг. сведчаць: непрымірыма-ваяўнічую 
пазіцыю занялі прыхільнікі тэрміновай беларусізацыі (прычым на фоне ідэй 
нацыянальнага адраджэння нярэдка гучалі русафобскія ноты), а абаронцы 
двухмоўя прадстаўлялі рускую мову ледзь не забароненай. У наяўнасці 
падмена паняццяў з абодвух бакоў [298, с. 27–29]. Шэраг перахлёстаў у 
моўнай палітыцы, калі асветніцка-выхаваўчая практыка часам падмянялася 
прымусовымі метадамі выканання Закона аб мовах, незлічоныя дыскусіі ў 
лагеры прыхільнікаў адраджэння нацыянальнай ідэі наконт «няправільнасці» 
сучаснай беларускай мовы таксама, мяркуем, паўплывалі на вынікі майскага 
рэферэндуму 1995 г., калі большасць прыняўшых удзел у галасаванні выка-
залася за наданне рускай мове роўнага статусу з беларускай.

Моўнае пытанне ў Беларусі не губляе актуальнасці. Пасля заканадаўчага 
афармлення роўнасці беларускай і рускай моў сфера ўжытку першай яшчэ 
больш звузілася. Двухмоўе, або білінгвізм (ад лац. bi – двойчы і lingua – 
мова), – валоданне і папераменнае карыстанне дзвюма мовамі. Гэта скла-
даная з’ява навукоўцамі даследуецца ў розных аспектах, асноўныя з якіх: 
псіхалагічны, педагагічны, сацыялінгвістычны. А. Лукашанец адзначае: «Фак-
тычна ў сённяшніх умовах беларуская мова – мова тытульнай нацыі і адна 
з дзяржаўных моў Рэспублікі Беларусь – займае другараднае становішча 
ў моўнай сітуацыі. Яе роля зведзена да мінімуму ў такіх грамадскіх сфе-
рах, як дзяржаўнае кіраванне, справаводства, вышэйшая адукацыя, на-
вука... Сур’ёзнасць праблемы заключаецца яшчэ і ў тым, што толькі на 
тэрыторыі Беларусі беларуская мова можа найбольш поўна рэалізаваць свае 
камунікатыўныя функцыі. Таму поўнае яе выцясненне хаця б з адной сферы 
грамадскага ўжытку будзе непапраўнай стратай» [240, с. 224]. Улічваючы 
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ступень зрусіфікаванасці грамадства, існуючую моўную сітуацыю, цеснае 
суседства з рускім этнасам, досыць праблематычна гаварыць пра перспекты-
вы рэальнай беларуска-рускай моўнай роўнасці – нягледзячы на тое, што для 
большай часткі грамадзян Рэспублікі Беларусь беларуская мова з’яўляецца 
сімвалам нацыянальнай самаідэнтыфікацыі.

Дзеля рэальнага забеспячэння роўнасці моў варта было б скарыстаць во-
пыт еўрапейскіх краін, дзе афіцыйна прызнаны дзяржаўнымі некалькі моў: 
кожны дзяржаўны чыноўнік абавязаны аднолькава добра ведаць дзяржаўныя 
мовы, без памылак пісаць і размаўляць на іх. У Беларусі ж парламент пры-
мае законы, за рэдкім выключэннем, толькі на рускай мове, а не на дзвюх 
дзяржаўных мовах, што фактычна абмяжоўвае канстытуцыйныя правы гра-
мадзян. Гэту праблему аналізавала газета «Звязда» 1 красавіка 2003 г. у ар-
тыкуле «Ці будуць унесены змяненні ў Закон аб мовах?».

У эксклюзіўным інтэрв’ю аўтару дадзенага даследавання народны 
пісьменнік Беларусі І. Шамякін адзначыў: «Аналiзуючы моўную сiтуацыю 
ў Беларусi, я часта ўзгадваю вопыт Бельгii... Добра памятаю, што ў канцы 
50-х гадоў там даходзiла ледзь не да ўзброеных сутычак па пытанні мовы. Спра-
ва ў тым, што Бельгiя складаецца з дзвюх частак: Валонii i Фламандыi. З часу 
заснавання Бельгii як самастойнай дзяржавы ў 1828 годзе дзяржаўнай мовай 
была французская. Валонцы размаўляюць па-французску, фламандцы – на ды-
ялекце галандскай мовы. З цягам часу фламандцаў стала больш, чым валонцаў, 
i яны запатрабавалi, каб iх мова таксама стала дзяржаўнай... У рэшце рэшт 
было прынята разумнае рашэнне. Абедзве мовы атрымалi статус раўнапраўна 
дзяржаўных. У нас таксама ёсць закон аб раўнапраўi беларускай i рускай моў – 
закон слушны. Але ў Бельгii пайшлi далей: там прадугледжана, што дзяржаўныя 
служачыя ўсiх узроўняў у любой частцы Бельгii абавязкова павiнны ведаць 
дзве дзяржаўныя мовы – усе настаўнiкi, урачы, мунiцыпальныя служачыя... 
I гэта цвёрда выконваецца. Даводзiлася выступаць мне ў розных аўдыторыях – 
некалькi разоў атрымлiвалася, што прысутнiчалi i валонцы, i фламандцы. I хаця 
людзi добра ведалi абедзве мовы, усё роўна выступленнi тут жа перакладалiся 
на дзве мовы – як доказ таго, што рэальна iснуе раўнапраўе моў.

Мне думаецца, што ў Беларусi, прыняўшы закон аб раўнапраўi моў, варта 
было б прыняць пастанову, якая б прапiсвала: як iменна павiнен выконвацца 
гэты закон. Чаму? Вялiкая руская мова, якую ў Беларусi ўсе ведаюць, пасту-
пова пачынае “выцiскаць” беларускую. Трэба было б i ў нас па бельгiйскім 
узоры абавязаць усiх чыноўнiкаў ведаць абедзве дзяржаўныя мовы. Каб, 
дапусцiм, у час атэстацыi быў экзамен i па рускай мове, i па беларускай. <…> 
Я не лiчу, што даю абсалютны рэцэпт “лячэння” моўнай сiтуацыi, можа, пры-
думаць нешта iншае? Гэта важна, таму што пры паглыбленнi сувязяў у рамках 
Саюза Беларусi i Расii – баюся, руская мова зусiм выцеснiць нашу родную 
беларускую мову. А гэта было б непажадана. I ненармальна» [292, с. 98–99].
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Змяншаецца да недапушчальнага паказчыка колькасць публікацый на 
беларускай мове ў рэспубліканскіх і рэгіянальных газетах, якія выдаюцца на 
дзвюх мовах. Не абыходзіцца і без прыкрых кур’ёзаў. Так, газета «Рэспубліка» 
24 жніўня 2006 г. змясціла рэцэнзію на беларускамоўныя кнігі паэта М. Баш-
лакова «Пяро зязюлі падніму» і «Нетры» на... рускай мове. Логіку адшу-
каць складана: чаму рэцэнзія на беларускую паэзію ў двухмоўнай газеце 
(нават назва «Рэспубліка» афіцыйна зарэгістравана на беларускай мове) дру-
куецца па-руску? Па-беларуску даюцца цытаты з вершаў – добра, што без 
падрадкоўнага перакладу! – і часткова загаловак: «“За душу зачапіся, радок...” 
Стихи Михася Башлакова пахнут земляникой и яблоками». Дарэчы, менавіта 
за названыя кнігі паэт стаў лаўрэатам Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Бела-
русь. Інтэрв’ю з народнай артысткай Беларусі С. Акружной, якая ўсё жыццё 
служыць у Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Я. Коласа 
(з часу заснавання ў лістападзе 1926 г. тэатр працуе на мове тытульнай нацыі), 
«Народная газета» чамусьці таксама змясціла па-руску (07.02.2007). У не-
каторых двухмоўных выданнях можна ўвогуле не ўбачыць ніводнай заметкі, 
апублікаванай па-беларуску. У той жа час газета «Советская Белоруссия», якая 
афіцыйна выходзіць на рускай мове, публікуе на беларускай мове падборкі 
вершаў, інтэрв’ю. Калі падчас круглых сталоў, якія газета праводзіць рэгу-
лярна, хтосьці з удзельнікаў выказваецца па-беларуску, іх меркаванні друку-
юцца без перакладу. Інтэрв’ю Л. Рублеўскай з паэтам Л. Дранько-Майсюком 
«Советская Белоруссия» таксама апублікавала па-беларуску (06.12.2003). 
Паэт з крыўдай гаворыць, што супрацоўнікі аднаго з тэлеканалаў «не дапу-
скаюць у эфір беларускую мову», і ўзгадвае, як карэспандэнтка запрасіла яго 
паўдзельнічаць у тэлездымках, толькі папрасіла гаварыць па-руску: маўляў, 
«яны працуюць на расійскім канале, і гледачам пасля рускай мовы будзе 
нязвыкла чуць беларускую». Л. Дранько-Майсюк настаяў, каб сюжэт запісалі 
па-беларуску, аднак у эфір ён так і не трапіў: з тэлебачання паведамілі, што 
сюжэт «не склаўся кампазіцыйна». І гэта не адзінкавы падобны факт.

Узважана, грунтоўна і сістэмна асвятляе надзённыя пытанні моўнай 
праблематыкі «Звязда» – адзіная штодзённая беларускамоўная газета. На 
старонках выдання сталую прапіску ў 2005–2010 гг. атрымала рубрыка «До-
бры дзень, родныя словы!», якую вёў аўтарытэтны спецыяліст, аўтар беларус-
кага, рускага, польскага буквароў, беларуска-польскага размоўніка А. Клыш-
ка. У публікацыях разбіраліся складаныя або спрэчныя моўныя нюансы. 
Усталявалася добрая «зваротная сувязь», чытачы звярталіся да А. Клышкі з 
пытаннямі. Рубрыка засведчыла вялікую цікавасць чытацкай аўдыторыі да 
роднага слова.

На старонках «Звязды» за амаль векавую гісторыю не раз вяліся 
дыскусіі адносна норм беларускай літаратурнай мовы. Так, у нумары за 
6 лютага 2004 г. у рубрыцы «Сярдзітае пісьмо» апублікаваны допіс старшыні 
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Тэрміналагічнай камісіі пры Прэзідыуме НАН Беларусі акадэміка А. Пад-
лужнага «Хто выдумаў тэмпературу “ніжэй за нуль”?». Вядомы навуковец 
рэзка крытыкаваў новаўвядзенні рэспубліканскага радыё, у паведамленнях 
якога пра надвор’е стала гучаць нязвыклае «тэмпература вышэй за нуль», 
«вецер пяць метраў за секунду» замест прывычнага, што ўжывалася на 
працягу многіх гадоў, «тэмпература вышэй нуля», «вецер пяць метраў у 
секунду». Свае крытычныя довады А. Падлужны падмацоўваў дакумен-
тальна, спасылаючыся на нормы, зафіксаваныя ў слоўніку. Публікацыя 
мела рэзананс, адгукнуліся на яе не толькі мовазнаўцы, але і звычайныя 
грамадзяне, якія карыстаюцца беларускай мовай у паўсядзённым жыцці і 
неабыякавыя да працэсаў, што адбываюцца ў мове. Прычым, аспрэчваючы 
высновы акадэміка Падлужнага, аўтары водгукаў таксама звярталіся для 
падмацавання сваіх думак да слоўнікаў (Звязда. 2004. 14 лютага). Невы-
падкова ў некаторых допісах выказвалася слушная думка аб неабходнасці 
грунтоўнага ўнармавання мовы: побач існуюць розныя, часам супярэчлівыя 
варыянты. У гэтай сітуацыі чалавеку, які хоча быць пісьменным, надзвычай 
цяжка вызначыцца, які з варыянтаў (што як норму падаюць розныя дапамож-
ныя выданні) правільны. «Размыванне» моўных норм стала праблемай для 
ўдзельнікаў цэнтралізаванага тэсціравання па беларускай мове.

Закон Рэспублікі Беларусь «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуа-
цыі», прыняты 23 ліпеня 2008 г., зацвердзіў новую рэдакцыю «Правіл бела-
рускай арфаграфіі і пунктуацыі», якая ўступіла ў дзеянне з 1 верасня 2010 г. 
[336]. «Звязда» сістэмна публікавала матэрыялы аб новай рэдакцыі «Правіл 
беларускай арфаграфіі і пунктуацыі». На думку даследчыка В. Іўчанкава, 
найстарэйшая беларуская газета стала «эксперыментальнай пляцоўкай 
для беларускай мовы» (Звязда. 2006. 30 жніўня). І сапраўды, па прапанове 
акадэміка А. Падлужнага ў 2004 г. газета пайшла на своеасаблівы эксперы-
мент. Каб прааналізаваць, як будзе ўспрынята грамадскасцю ўніфікацыя гу-
чання і напісання іншамоўных слоў, «Звязда» стала пісаць не лідЭр, а лідАр; 
не экзЕмпляр, а экзЭмпляр; не сЕкс, а сЭкс; не камп’ютЭр, а камп’ютАр 
і г. д. «Газета зрабіла вельмі добрую справу: падрыхтавала грамадства і на-
вуковую грамадскасць да такіх змен. Гэта яшчэ раз падкрэслівае, што нельга 
нічога рабіць рэвалюцыйна, усё павінна адбывацца эвалюцыйна», – мяркуе 
В. Іўчанкаў.

З другой паловы 1990-х гг. пачалі пераарыентоўвацца на рускую мову на-
вучання беларускія школы і класы, з кожным годам беларуская мова губляла 
свае пазіцыі як мова навучання. Так, з 1 млн 200 тыс. беларускіх вучняў, што 
селі за парты 1 верасня 2006 г., менш як 23 % мелі беларускую мову асноўнай 
мовай навучання (Літаратура і мастацтва. 2006. 17 лістапада). Між тым, па-
водле стандартаў ЮНЕСКА, калі на нацыянальнай мове краіны навучаюцца 
менш як 30 % вучняў, яна знаходзіцца пад пагрозай знішчэння.
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Рашэнне Міністэрства адукацыі аб пераводзе з 1 верасня 2006 г. выкла-
дання гісторыі Беларусі на рускую мову выклікала недаўменне, пра што свед-
чаць публікацыі «Звязды» «Гісторыю Беларусі ў школах будуць выкладаць… 
па-руску?» (12.08.2006), «Гісторыі Беларусі – мову родную» (08.09.2006). 
У хуткім часе адбылася чарговая кардынальная моўна-адукацыйная навацыя: 
СМІ паведамілі, што з 1 верасня 2007 г. у вышэйшых навучальных устано-
вах краіны ліквідуецца прадмет «Беларуская мова. Прафесійная лексіка». 
Як патлумачылі чыноўнікі, гэта зроблена з мэтай «пазбавіцца ў вучэбным 
працэсе ад другасных і дапаможных курсаў». Фактычна дзяржаўнае двухмоўе 
ў Беларусі засталося толькі на паперы: у старэйшых класах сярэдняй школы 
на вывучэнне роднай мовы адводзіцца толькі адна гадзіна ў тыдзень (Звязда. 
2007. 24 студзеня).

Мова – найважнейшы інструмент у арсенале аўдыявізуальных сродкаў 
масавай інфармацыі. Беларускае радыё на працягу ўсёй сваёй гісторыі вельмі 
ашчадна ставілася да роднай мовы, назапашаныя традыцыі захоўваліся 
і развіваліся, нягледзячы на асобныя моўна-адукацыйныя «навацыйныя 
хістанні».

Нацыянальная мова была адным з «брэндавых» кампанентаў народжа-
нага ў 1950-х гг. Беларускага тэлебачання. Разважаючы аб тым, што тэлеба-
чанне ўздзейнічае на аўдыторыю ў тым ліку мовай, якая штодзённа гучыць 
з экрана, даследчык С. Муратаў адзначае, што «прырода вяшчання не вы-
чэрпваецца інфармацыйнай роллю, яна адпавядае самой прыродзе чалаве-
чых зносін, найвышэйшы сэнс якой – духоўная салідарнасць» [260, с. 9]. 
У 2001–2003 гг. выкарыстанне беларускай мовы на беларускім тэлеканале 
пачало імкліва згортвацца, пераважная большасць праграм загучала па-руску. 
Моўныя навацыі не закранулі хіба што «святая святых» – інфармацыйныя 
выпускі навін і вячэрнюю інфармацыйна-аналітычную праграму «Панарама». 
Аднак у верасні 2003 г. і гэты сегмент быў «рэфармаваны», што выклікала 
шырокі рэзананс. Тэлегледачы закідвалі лістамі і тэлебачанне, і рэдакцыі га-
зет, праяўляючы шчырую занепакоенасць і выказваючы надзвычай сур’ёзныя 
аргументы супраць кардынальнай змены моўнай палітыкі тэлевяшчан-
ня краіны. Падборка лістоў чытачоў змешчана ў «Звяздзе» 8 кастрычніка 
2003 г. Паэт, ветэран Вялікай Айчыннай вайны П. Прыходзька прапаноўваў: 
«Было б добра, каб вы прадоўжылi гэту тэму, змясцiўшы ў газеце iнтэрв’ю з 
кiраўнiком Нацыянальнай тэлекампанii спадаром Рыбаковым, задаўшы яму 
адно пытанне: чаму ўсе праграмы першага канала, амаль без выключэння, – i 
iнфармацыйныя паведамленнi, i спартыўныя, i вынiковая праграма ў канцы 
кожнага дня “Панарама” – вядуцца з верасня толькi на рускай мове?.. Хтосьцi 
можа сказаць: а што, вы не разумееце рускай мовы? Ды справа не ў гэ-
тым. <…> Беларусь як суверэнная, незалежная дзяржава павiнна мець i сваю 
дзяржаўную iдэалогiю. А як гэта можна вырашаць без нацыянальнай мовы,  
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культуры i мастацтва?». Тэлеглядач з Гродна В. Цыгель абураўся: «Мабыць, 
няма ніводнай дзяржавы, дзе б на нацыянальным канале (першым!) амаль 
адсутнічала нацыянальная мова. Прыкра!». Тэлегледачы з Маладзечна I. Ка-
рабан i iншыя (10 подпiсаў) выказвалі здзіўленне: «Складваецца ўражанне, 
што мы пражываем дзесьцi ў Пензенскай цi ў Белгародскай вобласцi... Мы 
просiм вярнуць дзяржаўную беларускую мову на нацыянальны канал тэлеба-
чання». Побач з лістамі чытачоў змешчана інтэрв’ю з тагачасным кіраўніком 
Нацыянальнай тэлерадыёкампаніі краіны Я. Рыбаковым (рубрыка «Інтэрв’ю 
па просьбах чытачоў»). Ён паведаміў, што стратэгічныя змены адносна мовы 
вяшчання абапіраюцца на вынікі сацыялагічных даследаванняў: апытан-
не праводзілася незалежнай лабараторыяй аксіяметрычных даследаванняў 
«Новак» (чамусьці Белтэлерадыёкампанія звярнулася не да «афіцыйных», 
дзяржаўных сацыялагічных лабараторый, а менавіта да «незалежнай», пры-
ватнай). Прыводзіліся і канкрэтныя звесткі: рэпрэзентатыўная выбарка – 
1097 чалавек, 25,8 % удзельнікаў апытання выказаліся за ўвядзенне рускай 
мовы ў якасці асноўнай для вяшчання Першага нацыянальнага тэлекана-
ла; крыху меншая колькасць рэспандэнтаў – 20,5 % – адстойвалі ў якасці 
асноўнай мовы тэлевяшчання беларускую. Нягледзячы на тое што розніца 
паміж «за» і «супраць» склала ўсяго 5,3 %, супрацоўнікі тэлебачання гэта апы-
танне «ўспрынялі як рэкамендацыю да дзеяння» (Звязда. 2003. 8 кастрычніка).

Тэма тэлемовы стала адной з самых рэйтынгавых, чытачы ўзгадвалі стары 
афарызм: добра было б, каб галасы не толькі падлічваліся, але і ўзважваліся. 
У рубрыцы «Медыяпрастора» газета апублікавала гутарку з дырэктарам неза-
лежнай лабараторыі аксіяметрычных даследаванняў «Новак» А. Вардамацкім. 
Адказваючы на пытанне, чаму праведзенае лабараторыяй даследаванне 
абазначана як «нацыянальнае», сацыёлаг патлумачыў, што гэтаму вызначэн-
ню «не надаецца ніякага палітычнага сэнсу – маецца на ўвазе, што было 
праведзена агульнарэспубліканскае рэпрэзентатыўнае апытанне» (Звязда. 
2004. 31 студзеня). Ён пагадзіўся, што «грамадская думка не можа з’яўляцца 
апошнім аргументам пры прыняцці менеджарскага рашэння», паколькі акра-
мя сацыялагічных звестак ёсць яшчэ мноства акалічнасцей і фактараў, якія 
павінен улічваць кіраўнік, прымаючы найважнейшыя рашэнні.

Па вялікім рахунку, размова ідзе аб сацыямаральнай, нацыянальна-куль-
турнай адказнасці тэлежурналістыкі: у эфіры засталіся адзінкавыя перадачы, 
у якіх захоўваецца лінгвістычная ідэнтычнасць тытульнай нацыі краіны.

Відавочны зрух у напрамку рэальнага двухмоўя намеціўся ў 2013 г. Ста-
ла магчыма часцей пачуць родную мову і па тэлебачанні. 8 лютага 2013 г. 
пачаў вяшчанне культурна-асветніцкі тэлеканал Белтэлерадыёкампаніі «Бе-
ларусь-3», у праграме якога шэраг адметных беларускамоўных перадач, у 
тым ліку «Размаўляем па-беларуску», «Калыханка», «Таямніцы душы». Усё 
большую папулярнасць набывае арыгінальны сацыякультурны тэлепраект 
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«Дыя@блог», які ўключае ў тым ліку рубрыкі «Пра мову», «Пра літаратуру», 
«Пра прыгожае», «Пра вечнае».

Спецыяльная група па ўдасканаленні сістэмы агульнай сярэдняй 
адукацыі, створаная пад старшынствам намесніка прэм’ер-міністра Беларусі, 
у кастрычніку 2014 г. грунтоўна аналізавала моўную сітуацыю, адзначаючы 
важнасць захавання і вывучэння беларускай мовы [59]. Члены рабочай групы 
прапанавалі вярнуць абавязковую здачу экзаменаў па дзвюх дзяржаўных мо-
вах, беларускай і рускай, за курс сярэдняй школы. Магчымасць здаваць адну 
з іх прывяла да таго, што на цэнтралізаваным тэсціраванні ў 2014 г. беларус-
кую мову выбралі толькі 15 % выпускнікоў школ. «Настаўніцкая газета» ў 
падрабязнай справаздачы з пасяджэння спецыяльнай групы апублікавала на-
ступныя меркаванні: «Калі наша мова пойдзе са школы – яна пойдзе з нашай 
нацыі, якая ператворыцца ў насельніцтва», «На жаль, сёння мы добраахвотна, 
як кажуць, па добрай волі адмаўляемся ад роднай мовы, а так можна страціць 
і сваю дзяржаву, сваю Радзіму, а гэтага мы дапусціць не можам. Сітуацыя 
ўжо даходзіць да абсурду. Напрыклад, як можна выдаваць на рускай мове 
падручнікі па гісторыі Беларусі і па геаграфіі Беларусі? Трэба тэрмінова вы-
рашыць гэтае пытанне» (Настаўніцкая газета. 2014. 14 кастрычніка).

Сувязь паміж лінгвістамі, даследчыкамі роднай мовы, педагогамі і сродкамі 
масавай інфармацыі – фіксатарамі і носьбітамі сучаснай (жывой) беларускай 
мовы – павінна быць больш цеснай, узаемакарыснай і ўзаемаўзбагачальнай.

Пытанні двухмоўя непасрэдна звязаны з шэрагам надзённых прафесій-
на-этычных аксіялагічных медыяпраблем. Паколькі ў Беларусі білінгвізм 
сфарміраваны з блізкароднасных моў, нярэдка ўзнікае моўная інтэрферэнцыя – 
з’ява адхілення ад норм у адной мове з-за прымянення ў ёй норм іншай. 
Мовазнаўцы вылучаюць марфалагічную, сінтаксічную, фанетычную, 
лексічную, словаўтваральную, акцэнтную інтэрферэнцыю. Беларуска-руская 
і руска-беларуская інтэрферэнцыя – з’ява даволі распаўсюджаная і зусім не 
бяскрыўдная, паколькі ўплывае на якасць карыстання рускай і беларускай 
мовамі. Усё большае распаўсюджанне не толькі ў гутарковай мове, але і ў 
мове аўдыявізуальных медыя набывае трасянка – змешаная мова, пераважна з 
рускай лексікай і беларускімі фанетыкай і граматыкай («трасянка» літаральна 
азначае няякаснае сена, якое ўтвараецца, калі сяляне наспех змешваюць-пера-
трасаюць салому з сенам; сэнс гэтага тэрміна – «няякасная сумесь» – перане-
сены ў моўную сферу). У апошнія гады трасянка з гутарковай мовы імкліва 
перамяшчаецца і ў пісьмовую, прычым не толькі ў беларускую, але і ў рускую.

Мова з’яўляецца адным з асноўных інструментаў журналістыкі і сродкам 
захавання нацыянальна-культурнай ідэнтычнасці беларускага народа. Неахай-
нае, непрафесійнае валоданне і карыстанне мовай супрацоўнікамі масмедыя 
прыводзіць да негатыўнага ўспрымання медыяпрадукту ў цэлым – нягледзячы 
на самыя высакародныя творчыя задумы і памкненні.



Такім чынам, падыход да медыяадукацыі як да практыка-арыентавана-
га навучання цалкам апраўданы. Дасканалае валоданне тэхнікай прафесіі 
дае магчымасць здольнаму журналісту акрэслена выявіць сваю асабістую 
пазіцыю ў медыятворчасці: што ён падтрымлівае, зацвярджае, абараняе, што 
не прымае, адхіляе, супраць чаго змагаецца. Дынамічная сацыяльная прак-
тыка ўсё больш настойліва патрабуе выкарыстання новых метадаў навучан-
ня, комплекснага ўдасканалення ўсёй сістэмы адукацыі, павышэння якасці 
падрыхтоўкі творчага суб’екта дзейнасці.

Сітуацыя ў СМІ на мяжы XX і XXI стст. істотна ўскладніла працэс 
прафесійна-этычнага самавызначэння маладога пакалення журналістаў, 
фарміравання маральнай дамінанты творчай дзейнасці. У гэтых умовах яшчэ 
больш актуалізуецца задача падрыхтоўкі спецыялістаў, якія б не толькі даска-
нала валодалі эмпірычнымі метадамі спазнання рэчаіснасці, трывала засвоілі 
асноўныя прыёмы журналісцкага даследавання, але і мелі б устойлівыя света-
поглядныя ўстаноўкі, заснаваныя на гуманістычных каштоўнасцях і ідэалах, 
развітае пачуццё маральнай і сацыяльнай адказнасці за сваю дзейнасць.
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ЗаКЛюЧЭННЕ

Тэарэтыка-метадалагічныя вышукі ў сферы каштоўнаснай праблематыкі 
сведчаць аб тым, што аксіялогія як перспектыўная сістэма ведаў тэарэтычна 
недастаткова абгрунтавана з пункту гледжання канцэптуальнага адзінства і ка-
тэгарыяльнага ўвасаблення. Разнапланавая даследчая літаратура, прысвечаная 
гэтаму навуковаму напрамку, характарызуецца разнастайнасцю падыходаў, 
актуальнай дыскусійнасцю і нават рэлятыўнасцю.

Асноўны спектр даследаванняў аксіялагічнай праблематыкі сканцэн-
траваны пераважна на спробе эксплікацыі базавых дэфініцый. Безумоўна 
дамінантнае значэнне сярод іх мае паняцце «каштоўнасць», у інтэрпрэтацыі 
і вытлумачэнні сутнасці якога фіксуецца плюральная сітуацыя: адзінства 
поглядаў, кансэнсусу наконт прыроды, сутнасці і паходжання гэта-
га фундаментальнага для аксіялогіі паняцця не назіраецца. Катэгорыя 
«каштоўнасць» – адна з самых ужывальных у сучаснай гуманітарыстыцы – 
застаецца дэфінітыўна размытай, у тым ліку з прычыны занадта пашырана-
га яе тлумачэння: тэрмін актыўна выкарыстоўваецца не толькі ў філасофіі 
(дзе «нарадзіўся»), але і ў этыцы, эстэтыцы, культуралогіі, журналістыцы, 
сацыялогіі, паліталогіі, педагогіцы і г. д. У многіх даследчых працах акра-
мя паняцця «каштоўнасць» закранаюцца іншыя тэрміны («аксіёлаг», 
«аксіясфера», «аксіяметрыя»), закліканыя дапоўніць структурна-функцыя-
нальныя характарыстыкі канцэпту «каштоўнасць». Аднак у сувязі з адсут-
насцю дакладна вызначанай сістэмы гаварыць аб эфекце цэласнасці досыць 
праблематычна і заўчасна.

Каштоўнасці – найважнейшыя сродкі падтрымання цэласнасці і 
ўстойлівасці грамадскага арганізма. Яны з’яўляюцца выражэннем «чалаве-
чага вымярэння рэчаіснасці» (адлюстроўваюць сацыяльную прыроду ча-
лавека). Сэнсава-сутнаснае напаўненне феномена «каштоўнасць» – склада-
нае комплекснае ўтварэнне, таму і катэгорыя, што яго выражае, трактуецца 
навукоўцамі ў розных значэннях: сацыяльна-культурным, псіхалагічным, 
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логіка-гнасеалагічным. У якасці «рабочай» дэфініцыі аўтарам даследаван-
ня прапанавана наступнае вызначэнне: каштоўнасці з’яўляюцца базавымі 
і базіснымі элементамі сацыяльна-культурнай сферы, якія выступаюць 
індыкатарамі значнасці ўсіх аб’ектаў, з’яў і працэсаў рэчаіснасці – выяўляюць 
іх станоўчае ці адмоўнае значэнне для чалавека і грамадства.

Класіфікацыя каштоўнасцей, шырока прадстаўленая ў навукова-тэарэ-
тычнай літаратуры, характарызуецца транзітыўным статусам, дэманструе 
шырокі плюралізм меркаванняў, адсутнасць абгрунтаваных крытэрыяль-
ных матрыц: паколькі не экспліцыравана само паняцце, няма кансэнсусу і 
ў яго інтэрпрэтацыі. Даследчыкі абгрунтоўваюць вылучэнне самых розных 
градацый і іерархій каштоўнасцей: жыццёвых (вітальных), матэрыяльных 
і духоўных, палітычных, маральных, культурных, эстэтычных, рэлігійных, 
інтэлектуальных, асобасных, групавых, агульначалавечых і г. д.

Для журналістыкі як сацыяльнага інстытута, прафесійнай дзейнасці і 
медыйнай творчасці найбольш актуальнай аксіялагічнай класіфікацыяй, на 
наш погляд, з’яўляецца сэнсавызначальны варыянт тыпалогіі, у межах якога 
разглядаецца кампаратыўнае ўзаемадзеянне двух феноменаў: каштоўнасцей 
і каштоўнасных арыентацый. Гэта дазваляе кардынальна пашырыць прад-
мет даследавання, закрануць тэматыку сацыяльнай псіхалогіі, у тым ліку 
праблемы інтэрыярызацыі, атціцюдаў і інш. Калі каштоўнасці разглядаць 
як атрыбуты сістэмы культуры, фундаментальныя кампаненты сацыякуль-
турнай прасторы, то каштоўнасныя арыентацыі (каштоўнасныя адносіны) – 
спецыфічныя «персаніфікаваныя» ўласцівасці індывідуальнага быцця 
суб’екта і непасрэдна журналіста ў кантэксце прафесійнай медыядзейнасці. 
Каштоўнасныя адносіны фіксуюць станоўчую або адмоўную значнасць кан-
крэтнага аб’екта для суб’екта, гэта самы складаны і найменш распрацаваны, 
экспліцыраваны тып адносін. Станоўчая ці адмоўная значнасць канкрэтнай 
з’явы рэчаіснасці для суб’екта вызначаецца ў працэсе яе засваення – пера-
носу з аб’ектыўнай стужкі культуры, сацыяльнай памяці (якой і з’яўляецца 
ўласна культура) на індывідуальную суб’ектыўную стужку свядомасці асо-
бы. Каштоўнасная арыентацыя мэтанакіроўвае чалавека: у сваіх рашэннях, 
паводзінах, камунікацыі ён арыентуецца на каштоўнасці як на імператывы, 
што задаюць структуру, вектар, сродкі, спосабы, механізмы яго дзейнасці, у 
тым ліку ў медыясферы.

Са зменай вектара (алгарытму) грамадска-гістарычнага развіцця непаз-
бежна паўстае пытанне аб пераглядзе, трансфармацыі, мадэрнізацыі сістэмы 
каштоўнасных арыентацый – сацыяльных установак, праз якія канкрэтны 
індывід і грамадства ў цэлым успрымаюць, усведамляюць і асэнсоўваюць 
рэчаіснасць і выбіраюць адпаведны спосаб дзеянняў, лад жыцця. Перагляд 
сістэмы каштоўнасных арыентацый чалавека і грамадства адбываецца пры 
непасрэдным удзеле сродкаў масавай інфармацыі. Журналістыка транслюе 
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сацыяльныя каштоўнасці, генеруе іх і сама з’яўляецца грамадска значнай 
каштоўнасцю.

Парадаксальнасць сучаснай сітуацыі заключаецца ў тым, што ўсё часцей 
дывергенцыя выяўляецца непасрэдна ў сферы каштоўнасцей і сэнсаў, фунда-
ментальнага экзістэнцыяльнага выбару. Невыпадкова ў ХХІ ст. актуалізуецца 
каштоўнаснае вымярэнне самых розных відаў дзейнасці, у тым ліку медый-
най. На працягу гістарычнага развіцця журналістыка даследавалася разнавек-
тарна, прадметам вывучэння і абмеркавання былі пытанні грамадскага пры-
значэння журналістыкі, сацыяльнай адказнасці прэсы, тэорыі і метадалогіі, 
тэхналогій творчасці, гісторыі, жанравай сістэмы, лінгвістычнай арганізацыі 
медыятвораў і г. д. Аксіялагічны аспект пры гэтым быў мала запатрабаваны 
і задзейнічаны.

Журналістыка, будучы крыніцай і рэтранслятарам каштоўнасцей соцыуму 
ва ўсёй іх прадметна-каштоўнаснай разнастайнасці, з’яўляецца аксіялагічным 
канструктам у культуры грамадства. Яна не толькі фарміруе пэўны каркас 
эталонаў, ідэалаў, маральна-этычных уяўленняў, але адначасова можа вы-
ступаць і практычнай сілай, здольнай, як сведчыць гісторыя, кансалідаваць 
нацыю або, наадварот, дэстабілізоўваць яе. Таму журналістыку правамер-
на разглядаць і ў праксеалагічным аспекце (з пункту гледжання дзейснасці 
і эфектыўнасці), бо яна ў пэўным сэнсе злучае пазнанне і практыку; гэта 
сінкрэтычны тып сацыяльных адносін, скіраваны на рэалізацыю грамадскіх 
каштоўнасцей у жыцці. Своеасаблівым «ключом» для вытлумачэння гэта-
га феномена з’яўляецца прынятая прафесійнай садружнасцю і канкрэтным 
індывідам сістэма каштоўнасцей, якая выступае ў ролі асноўнага рэгулятара 
дзейнасці медыясферы і непасрэдна журналісцкай творчасці.

Патрэба ў інфармацыі – адна з базавых для чалавека – найбольш 
поўна рэалізуецца ў медыяпрасторы. Выконваючы інфармацыйную функ-
цыю, журналістыка з’яўляецца не толькі індыкатарам грамадскага жыцця, 
але і яго каталізатарам, каналам выражэння грамадскай думкі і сродкам яе 
фарміравання. У перыяд проціборства каштоўнасных альтэрнатыў грамадскай 
свядомасці журналістыка, як прафесія, маральная па сваёй сутнаснай прыро-
дзе, мае магчымасць істотна ўплываць на выбар аксіялагічных прыярытэтаў 
соцыуму, адпаведных спаконвечным маральным уяўленням народа.

Журналістыка не толькі выкарыстоўвае ў якасці свайго падмурку 
ўсталяваны каштоўнасны каркас, але і сама здольна прадуцыраваць новыя 
каштоўнасці і ўносіць у іх карэктывы, вылучаць ідэі, якія паскараюць зрухі 
ў масавай свядомасці і ў значнай ступені фарміруюць культурную матры-
цу цывілізацыі. Творы журналістыкі могуць выступаць як сродак асветы, 
накіраваны на ўсталяванне або змену грамадскай сістэмы каштоўнасцей; як 
сродак спазнання рэчаіснасці. Журналістыцы неабходна ўсталёўваць духоўна-
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маральныя крытэрыі ў ацэнцы рэчаіснасці, каб дапамагчы медыяаўдыторыі 
разабрацца ў наваколлі.

Канцэпцыя аксіялогіі журналістыкі мае двуадзіную прыроду: яна 
скіравана, па-першае, на каштоўнасці, якія транслюе журналістыка; па-
другое – на каштоўнасці самой журналістыкі як сацыяльнага інстытута і 
медыйнай творчасці.

Аксіялогія журналістыкі як канцэпцыя функцыянавання сучаснай медыя -
сферы ўключае некалькі вектараў вывучэння, сярод якіх: статус журналістыкі 
як сацыякультурнага феномена; сістэма каштоўнасцей журналістыкі як са-
цыяльнага інстытута, што забяспечвае грамадства актуальнай інфармацыяй 
(журналістыка як сацыяльная каштоўнасць); прыярытэтныя каштоўнасці гра-
мадства і іх эвалюцыя ў медыясферы; спецыфіка рэтрансляцыі каштоўнаснага 
дыскурсу ў журналісцкіх творах; прафесійныя каштоўнасці журналісцкай 
карпарацыі; каштоўнасныя дамінанты творчай дзейнасці супрацоўніка 
СМІ (маральна-этычная пазіцыя ў працэсе збору, апрацоўкі, інтэрпрэтацыі 
інфармацыі); медыятворчасць як каштоўнасць: адлюстраванне аўтарамі 
ўласных каштоўнасных дамінант праз тэкст (свабода творчасці і ангажа-
ванасць, свабода творчасці і сацыяльны заказ, свабода слова і адказнасць); 
каштоўнасная сістэма медыяадукацыі. Аксіялогія журналістыкі разглядаец-
ца таксама як узаемадзеянне і ўзаемаўплыў агульнаграмадскіх і канкрэтна-
прафесійных каштоўнасцей, этычны компас у прафесіі: у кантэксце форм і 
метадаў самарэгуляцыі СМІ, механізма выяўлення сацыяльнай адказнасці 
масмедыя.

Дослед спецыфікі адлюстравання аксіялагічнай праблематыкі ў бела-
рускай медыясферы дае магчымасць абазначыць сутнаснае трыадзінства 
журналістыкі як сацыякультурнага феномена: гэта і носьбіт каштоўнасцей, 
і форма інфармацыйна-каштоўнаснай рэтрансляцыі, і механізм праду-
цыравання сацыяльных каштоўнасцей. На наш погляд, можна вылучыць 
некалькі ўзроўняў каштоўнаснага вымярэння журналістыкі. З аднаго боку, 
журналістыка як каштоўнасць у аб’ектыўна-анталагічным сэнсе. З другога 
боку, журналістыка як універсальны сродак-інструментарый: яна рэтранслюе 
каштоўнасны дыскурс з эканомікі, палітыкі, культуры і мастацтва, сацыяль-
най і маральна-духоўнай сферы. Ажыццяўляючы функцыю рэтрансляцыі, 
журналістыка выступае ў якасці механізма пераўтварэння-пераводу разна-
стайных інфармацыйных патокаў акурат у тую форму, якая непасрэдна спа-
жываецца рознымі мэтавымі аўдыторыямі.

Сацыяльная памяць – аснова маральнасці грамадства. Патрыятызм – адна 
з фундаментальных, асноватворных каштоўнасцей соцыуму, найважнейшая 
частка ідэалогіі беларускай дзяржавы і разам з тым сутнаснае засваенне 
ўрокаў гісторыі. Патрыятызм правамерна разглядаць як галоўны аксіялагічны 
элемент грамадства, паколькі ён забяспечвае захаванне жыццядзейнасці, 
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цывілізацыйнай матрыцы соцыуму – існаванне народа. Невыпадкова ваенна-
патрыятычная тэматыка, як сэнсавызначальная для Рэспублікі Беларусь, – 
сярод прыярытэтных у сродках масавай інфармацыі краіны.

Адна са спецыфічных асаблівасцей эмпірычнага матэрыялу даследавання 
заключаецца ў тым, што праблемы сацыяльна-маральнага выбару журналіста 
разглядаюцца на прыкладзе дзвюх унікальных падзей найноўшай гісторыі 
беларускага народа і Рэспублікі Беларусь як суверэннай краіны: Вялікай Ай-
чыннай вайны і катастрофы на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Гэта 
ў пэўным сэнсе сувымяральныя сітуацыі, паколькі ў іх ставіўся пад пытанне 
лёс народа, лёс краіны; актуалізавалася аксіяматычная ісціна: жыццё – абса-
лютная каштоўнасць, «каштоўнасць каштоўнасцей». Беларускі народ выявіў 
магутны патэнцыял пасіянарнасці, што не магло застацца без увагі самых 
розных формаўтварэнняў культуры, у тым ліку журналістыкі. Глабальныя 
адказы на выклікі часу пацвердзілі высокі светапоглядны статус беларускага 
народа, які ў складаных абставінах яскрава праявіў сваю ментальнасць, здолеў 
захаваць сябе і свае каштоўнасці.

Экалагічная бяспека – найважнейшая каштоўнасць сучаснай цывілізацыі. 
У ХХІ ст. гэта сутнасная праблема існавання чалавецтва, яго здольнасці 
да самазахавання і самаразвіцця. Перад журналістыкай актуалізуецца тэ-
матыка медыяэкаэтыкі, накіраваная на стварэнне ўстойлівай сістэмы 
інфармацыйна-экалагічнай бяспекі, аптымізацыю ўзаемадзеяння чалавека 
і прыроды, пераадоленне разбалансіроўкі прыродных сістэм. Задача СМІ – 
адэкватнае адлюстраванне экалагічнай праблематыкі з мэтай прадухілення 
магчымых тэхнагенных катастроф. Асвятленне ўсіх падзей у СМІ неабходна 
ажыццяўляць на падставе збалансаванага падыходу, гранічнай узважанасці 
ў адборы, падачы і інтэрпрэтацыі фактаў, адмовіўшыся ад танальнасці 
катастрафізму, дадатковага і неабгрунтаванага ў надзвычайнай сітуацыі «па-
дагрэву эмоцый».

Журналістыка як від сацыяльнай творчасці патрабуе глыбока асобас-
ных, асэнсаваных і ўсвядомленых адносін дзейнага суб’екта. Каштоўнасныя 
ўстаноўкі супрацоўнікаў СМІ вызначаюць формы, спосабы, ракурс бачання 
даследуемай сітуацыі, з’явы, праблемы, а значыць, непасрэдна ўздзейнічаюць 
на аб’ектыўнасць, праўдзівасць, непрадузятасць адлюстравання рэчаіснасці – 
галоўныя творчыя арыенціры журналісцкай дзейнасці.

Паколькі крызісныя з’явы ў сферы грамадскай маралі ўплываюць на 
прафесійную мараль, узрастае значэнне журналісцкай этыкі (медыяэтыкі), 
якая дазваляе зарыентаваць свядомасць журналіста на сістэму маральных 
каштоўнасцей і ідэалаў, вызначыць маральна-этычныя прыярытэты творчай 
дзейнасці. Без дасканала адладжанай сістэмы аксіялагічнага самакантролю 
журналіста і ўсёй журналісцкай садружнасці як на асобасным узроўні, так і 
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ў межах агульнапрафесійнай парадыгмы журналістыка перастае існаваць як 
прафесія, маральная па сваёй сутнаснай прыродзе, і ператвараецца ў звычай-
ны гандаль інфармацыяй, спекуляцыю фактамі.

Дынамiчная трансфармацыя масмедыя патрабуе ўдасканалення працэ-
су навучання, распрацоўкi сучасных адукацыйна-творчых тэхналогiй, якiя 
спрыяюць фармiраванню крэатыўных, высокакваліфікаваных, кампетэнтных 
журналiсцкiх кадраў. Прафесiйны статус журналiста прадугледжвае паста-
яннае вырашэнне журналiстам пытанняў маральнага выбару, абумоўленае 
скiраванасцю творчай дзейнасцi на агульначалавечыя каштоўнасцi i iдэалы, 
асэнсаванне сацыяльнай адказнасцi за напiсанае. Духоўна-асобасны ста-
тус журналiста з’яўляецца найважнейшай умовай спадчыннай маральнай 
iдэнтычнасцi i грамадскай адэкватнасцi прэсы як эфектыўнага сацыякуль-
турнага iнстытута дзяржавы.

У 1990-я гг. пачаў істотна змяняцца ландшафт нацыянальнай медыя-
прасторы Рэспублiкi Беларусь, актыўна ствараліся і развіваліся новыя 
інфармацыйныя рэсурсы. Вызваліўшыся ад партыйна-дзяржаўнага кан-
тролю і цэнзуры, журналістыка трапіла ва ўмовы жорсткай фінансава-
эканамічнай залежнасці, што прывяло да ўзнікнення новых негатыўных з’яў 
і не менш складаных аксіялагічных праблем. У пагоні за ростам тыражоў 
газет і часопісаў, за рэйтынгамі тэле- і радыёпраграм некаторыя супрацоўнікі 
СМІ пачалі адступаць не толькі ад прафесійнай этыкі, але і ад элементар-
ных норм агульначалавечай маралі. У гэтых умовах свабода слова асобнымі 
медыяспецыялістамі трактуецца як свабода ад адказнасці за дакладнасць 
інфармацыі, падмену спрадвечных каштоўнасцей сітуацыйна зручнымі, 
наўмыснае пляткарства і ангажаваную хлусню, бессаромнае паляванне за 
«смажанай» сенсацыяй, зневажальную «вайну кампраматаў», тыражуемыя 
тэндэнцыйныя «штампы ўстаноўкі», бессэнсоўныя інфармацыйныя экспе-
рыменты, грубае ўмяшальніцтва ў прыватнае жыццё грамадзян і г. д. Усё 
больш акрэслена прасочваецца тэндэнцыя адыходу публіцыстычнай думкі 
ад сур’ёзнага аналізу сучаснага стану грамадства, ад сутнаснага спасціжэння 
прычын, што вядуць да негатыўных вынікаў, ад эканамічнага банкруцтва 
краіны да духоўнай дэградацыі асобы.

На развіццё нацыянальнай сістэмы сродкаў масавай інфармацыі 
ўплываюць сацыяльныя, палітыка-ідэалагічныя, фінансава-эканамічныя, 
арганізацыйна-прававыя, культурныя, рэгіянальныя, прафесійныя фактары. 
Глыбокія структурна-вытворчыя пераўтварэнні пачатку ХХІ ст. звязаны з рэ-
фармаваннем інфармацыйных рэсурсаў краіны, сістэмнай трансфармацыяй 
каштоўнасцей медыясферы. У 2010-я гг. актывізаваліся працэсы аптымізацыі 
медыйнай сферы, значныя трансфармацыі адбываюцца як на «вертыкальным», 
так і на «гарызантальным» узроўні: на базе рэспубліканскіх і абласных газет 
краіны ствараюцца буйныя медыяхолдынгі з мэтай пашырэння маркетынгавых 



магчымасцей, паляпшэння фінансава-эканамічнага і творчага патэнцыялу рэ-
дакцый. Асноўныя напрамкі і праблемы трансфармацыі друкаванай перыёдыкі, 
структурна-вытворчыя пераўтварэнні і арганізацыйна-тэхналагічныя навацыі, 
іх уплыў на эвалюцыю нацыянальнай медыяпрасторы патрабуюць далейшага 
грунтоўнага аксіялагічнага асэнсавання.

Аксіялогія – унутраны нерв дзейнасці журналіста, непасрэдна звя-
заны з яго сумленнем, «болевым парогам». Без трывалага, грунтоўнага 
аксіялагічнага каркаса журналістыка становіцца бульварнай, «жоўтай». 
Галоўны аксіялагічны прынцып – стрыжань журналістыкі – можна вызна-
чыць наступнай формулай: прафесіяналізм + маральнасць + адказнасць. Гэта 
тое, што гарантуе журналісту і СМІ – пры ўсёй разнастайнасці прыёмаў, 
механізмаў, метадаў і сродкаў работы – выхад на дадатныя грамадскія пазіцыі, 
якія адпавядаюць агульначалавечым каштоўнасцям, маральна-этычным і пра-
вавым нормам.
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