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ня программ, освещающих социальные, экономические, культурные и 
воспитательные темы. На волнах Первого национального канала Бело-
русского радио, например, звучат такие информационные и аналитиче-
ские программы, как «Экономический курс», «Беларусь и мир», «Без 
барьеров», «Белорусский альбом», «Эпизоды великой войны» и другие 
многожанровые передачи, в которых широко используются различные 
методы аналитической журналистики. По мнению исследователей типо-
логии радиопрограмм, современная аналитическая журналистика «ста-
новится ареной мнений, способствует развитию демократических форм 
общения, помогая ста новлению гражданского самосознания людей» [2, 
с. 97]. Добавим к сказанному, что и в своей повседневной практике жур-
налисты не ограничиваются изложением фактов, а стремятся проанали-
зировать их, сопоставить с другими, оценить ситуацию и явление, пред-
ложить свое видение решения проб лемы.

Следует отметить еще одну немаловажную деталь процесса раз-
вития современного радиоэфира – значительное расширение выбора 
программ, рассчитанных на разные интересы, вкусы, увлечения, привя-
занности и занятия, что значительно разнообразит функциональный ди-
апазон ран нее утративших свою «работоспособность» многих жанров, 
например, таких как политические комментарии, обзоры периодиче-
ской печати, специальные репортажи, дискуссии («Акценты»), радио-
беседы («Демо кратия – власть народа»), аналитические выступления 
(«Экономический курс»), публицистические дискуссии («Белорусский 
путь», «Помни имя свое...»), ток-шоу («Без барьеров») и многие другие. 
Это свидетельствует о том, что процесс формирования новых жанров 
порой заключается в возрождении еще не совсем забытых старых. Та-
ким образом частыми гостями в сетке вещания большинства локаль-
ных информацион но-музыкальных FM-станций стали хроникальные 
и развернутые (реже – комментированные) радиосообщения (радио-
заметки). Их цель – предоставить слушателю необходимый минимум 
информации, мак симально при этом используя творческие ресурсы ре-
дакционных коллективов.
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Ç Ã²ÑÒÎÐÛ² ÄÀÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀÉ ÒÝËÅÐÝÆÛÑÓÐÛ
Ужо першы выхад у эфір першай беларускай тэлевядучай Тамары Бас-
тун паставіў перад інжынерамі, асвятляльнікамі, рэжысёрамі шэраг 
унікальных тэхналагічных, тэхнічных, рэжысёрскіх, эстэтычных, нарэш-
це, псіхалагічных задач: як пасадзіць, куды вядучая павінна гля дзець, на 
якой адлегласці мусіць быць камера, як блізка ад вуснаў павінен быць 
мікрафон, у якім адзенні выступаць вядучай, урэшце, якія рухі дапуска-
юцца, каб былі натуральнымі. Да таго ж, які трэба наносіць макіяж з 
улікам студыйнага святла, як пераходзіць з «карцінкі» вядучай на паказ 
дакументальнага фільма, а з яго – на мастацкі фільм (у той дзень, нага-
даем, 1 студзеня 1956 года дэманстраваліся кіначасопіс «Навіны дня», а 
за ім мастацкі кінафільм «Пакаленне пераможцаў»). 

Сёння дакументальная тэлерэжысура (ДТР) з’яўляецца складаным, 
шматпластавым творчым актам. Рэжысуру Беларуская энцыклапедыя 
тлумачыць як «мастацтва ствараць гарманічна цэласнае відовішча, 
якое вызначаецца пэўным мастацкім адзінствам (спектакль, кінафільм, 
тэлефільм і інш.). На тэлебачанні рэжысёр увасабляе ідэйна-мастацкую 
задуму ў цэласную структуру тэлевізійнага твора (тэлефільма, тэле-
спектакля, тэлеперадачы); стварае гукапластычнае экраннае відовішча, 
у якім сінтэтычна аб’яднаны выяўленчыя сродкі тэлевізійнага мастацт-
ва: тэледраматургія, акцёрскае мастацтва, пластыка экраннай мовы, 
гука рытмічны строй дзеяння (музыка, мова і шумы)» [1, с. 555–556]. 
Складанасць тэлерэжысуры адэкватная складанасці ўсяго электронна-
экран нага ўвасаблення жыцця з разнастайнымі яго праявамі. 

А тады, у другой палове 50-х і ў 60-я гг. ХХ ст., ДТР фарміравалася 
несупынна «ў працэсе» вяшчання. Тэхналогія «пераходу» з адной фор-
мы перадачы (студыйнай, у прамым эфіры) на іншую (паказ кінафільма 
або ўстаўка ў перадачу кінадакументальнага фрагмента) нарадзіла фор-
му тэлечасопіса – тэлевізійнага твора, які складаецца з некалькіх частак 
або інфармацыйных «элементаў». Самымі першымі з часопісаў былі 
«Піянерскі касцёр», «Мастацтва», «Фізкультура і спорт», «Веды», «Для 
вас, жанчыны». Форма часопіса дазваляла зменшыць да мінімуму паўзы 
паміж рознымі фрагментамі перадачы. Тады ж быў толькі прамы эфір 
з тэлестудыі ды паказваліся мастацкія і дакументальныя кінафільмы. 
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З часам пашырыліся здымкі розных жыццёвых сітуацый спецыяльна 
для тэлебачання – кінафрагменты для тэлечасопісаў або для выпуску 
навінаў.

Ужо ў першых спробах тэлевізійнага ўвасаблення жыццёвых навін 
вылучылася творча-тэхналагічнае адрозненне экранна-дакументальных 
твораў у залежнасці ад вяшчальных, ідэалагічных мэтаў, жанравых 
адметнасцяў. Здымаць, «ставіць» (рэжысіраваць) і манціраваць творы 
розных жанраў прыйшлося па-рознаму, у залежнасці ад экраннага «зака-
зу»: навіны (сацыяльная факталогія, канстатацыя падзей), тэ левізійная 
аналітыка (тлумачэнне або аналіз фактаў жыцця) і да кументальная 
публіцыстыка. 

Вельмі хутка на тэлебачанні сфарміраваліся два асноўныя блокі са-
цыяльнай інфармацыі і, адпаведна, прынцыпы і тэхналогіі яе рэжысу-
ры: творы аператыўных навін і творы аналітычнай і публіцыстычнай 
экраннай дакументалістыкі. Да апошніх у ХХІ ст. адносяцца сотні даку-
ментальных фільмаў, абсалютна пераважная большасць якіх ствараецца 
калектывам Агенцтва тэлевізійных навін (АТН). 

Схема ж рэжысуры 50–60-х гг. ХХ ст. была простай: студыя – кіно –
студыя – кіно… Зразумела, здымкі кінафрагментаў рэжысіраваліся ў ад-
паведнасці з вопытам кінадакументалістыкі. Аднак тэлерэжысёру ў сту-
дыі трэба было вырашаць спецыфічныя комплексныя задачы, перадусім 
мастацка-псіхалагічныя і тэхналагічныя. Працэс студыйнай тэлерэжысу-
ры нагадваў, з аднаго боку, тэатральную, з другога – кіна рэжысуру. Ад 
тэатра – пастаноўка, рэжысура студыйных паводзін – пластыкі рухаў, 
выразнасці позіркаў, асаблівасцяў камернай (размоўнай) голасападачы. 
Ад кіно – пластычнае рашэнне (пастаноўка) кадра, нюансы псіхалагічнага 
ўвасаблення вобраза на буйным плане, найперш «партрэта» ўдзельніка, 
панарамаванне ў працэсе перадачы, устаноўка студыйнага святла. 

Немалую на той час творча-тэхналагічную задачу ўяўлялі стыкі 
паміж асобнымі фрагментамі як пэўнай тэлеперадачы, так і ўсёй тэле-
праграмы вяшчання. На Мінскай студыі тэлебачання нарадзілася форма 
так званых «заставак» – экранных «перабівак» паміж асобнымі блокамі 
вяшчання. Гэта былі фотаздымкі прыроды, куткоў горада ў адпаведную 
пару года. На фон давалася нейтральная музыка, зразумела, больш-менш 
адпаведаная «карцінцы» на экране. За фарміраванне заставачнага фон-
ду адказваў галоўны рэжысёр студыі. Тэхналогія заставак праіснавала 
да пачатку 90-х гг. ХХ ст., калі з’явіліся тэхнічна больш дынамічныя 

апараты – электронныя і на раскрутку стужкі не патрабавалася ўжо 
некалькі секунд (да 10-15), як на кінаапаратах або першых студыйных 
відэамагнітафонах.

Паралельна ў ДТР вырашаліся новыя задачы з улікам асаблівасцяў 
псіхалогіі ўспрымання малога экрана ў хатніх умовах. Дакументальны 
тэлеэкран патрабаваў, у параўнанні з кіно, больш буйнога паказу «на-
туры» – твараў герояў на экране, больш працяглага асвятлення жыц-
цёвых працэсаў, асаблівай увагі да панарамы, інтэр’еру, да «паля вых» 
рэпарцёрскіх «карцінак». Гэта былі новыя рэжысёрскія задачы: як у 
найбольш выразных планах, ракурсах стварыць экранны вобраз «героя 
нашага часу». Гэтага патрабавала і ідэалагічная ўстаноўка кіруючых 
органаў – ствараць пераканальна прывабны вобраз кіраўнікоў партыі і 
ўрада. Тады ўзнікла адгалінаванне тэлерэжысуры – арганізацыя пака-
зу на тэлеэкране афіцыйных (партыйных, савецкіх) мерапрыемстваў, 
з’ездаў, парадаў, дэманстрацый.

У тэлежурналістыцы інтэнсіўна фарміраваліся адмысловыя тэле-
візійныя жанры, якія, зразумела, таксама патрабавалі рэжысёрскага 
вы рашэння, пэўнай экраннай пастаноўкі. Паступова тэлевізійны пра-
цэс падвёў да неабходнасці дыферэнцыяцыі рэжысёрскай дзейнасці. 
Так узніклі «цэхі» рэжысёраў у адпаведнасці з відамі вяшчання: рэ-
жысё раў інфармацыйна-публіцыстычных (палітычных, сацыяльных, 
пра пагандысцкіх) праграм; рэжысёраў мастацкага, дзіцячага, спар тыў-
нага, навукова-папулярнага вяшчання. Асобна фарміравалася эліта да-
кументальнай тэлерэжысуры, якая канцэнтравалася на адмысловым 
творчым аб’яднанні БТ «Тэлефільм» (1964–2001). У 80–90-я гг. ХХ ст. 
у «Тэлефільме» маглі працаваць і рэжысёры іншых галіновых рэ-
дакцый і творчых аб’яднанняў, якія загадам старшыні Белтэлерадыё 
адкамандзіроўваліся на «Тэлефільм» для стварэння зацверджанага пла-
нам дакументальнага, мастацка-дакументальнага або мастацкага тэле-
фільма (у тым ліку пастановачнага канцэрта, відавога фільма).

Існавалі рэжысёрскія асаблівасці здымкаў або тэлетрансляцый з да-
памогай перасоўнай тэлестудыі (ПТС). Напачатку гэта былі дастаткова 
прымітыўныя тэхнічныя прыстасаванні «на колах» – аўтобус («Шкода» 
або «ПАЗік»), унутры якога ўсталёўваўся рэжысёрскі пульт. Абавязковай 
была тэхнічная ўмова – перадача сігналу па кабелі на студыю або пазней 
абавязковы прамы «прастрэл» антэны з ПТС на тэлевежу ў Мінску на 
вуліцы Камуністычнай, 6.
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На рэжысёрскі пульт у ПТС па кабелях ішоў сігнал ад дзвюх-
трох напачатку камер, якія ўстанаўліваліся ў зале або на стадыёне, на 
вуліцы, плошчы. Асобна ўстанаўліваліся і правяраліся на якасць гука-
выя мікрафоны. У выпадку адказнай трансляцыі, напрыклад урачыста-
га святочнага канцэрта або запісу з філармоніі, тэатра оперы і балета, 
да ПТС далучаўся тонваген (аўтобус «Шкода» з 15-20 спецыяльнымі 
«музычнымі» мікрафонамі). Гукавую трансляцыю або запіс ажыццяўляў 
гукарэжысёр, які пры тэлевізійным запісе / трансляцыі падпарадкоўваўся 
тэлерэжысёру, а той утрымліваў на сваім пульце ўсю гэту тэхнічную 
схему. У задачу тэлерэжысёра падчас трансляцыі / запісу ўваходзіла 
не абходнасць творчага, эстэтычнага, ідэалагічнага (калі паказваліся 
афіцыйныя мерапрыемствы), уласна тэхналагічнага рашэння працэсу 
запісу / трансляцыі (пераходы з кадра на кадр, каманды па сувязі тэ-
леаператарам на камерах, сувязь з гукарэжысёрам). Пры здымках 
спектакляў або пастановачных канцэртаў «у полі» неабходна было да-
ваць дакладныя рэжысёрскія каманды, парады, падказкі і артыстам. 

Да канца ХХ ст. сфарміравалася цэлае адмысловае адгалінаванне да-
кументальнага рэжысёрскага мастацтва як важнага неад’емнага элемен-
та тэлевізійнага вяшчання і тэлежурналістыкі.

1. Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. – Мінск: БелЭн, 2001. – Т. 13. – 576 с.
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ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ È ÌÅÄÈÀÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒ ÊÎÍÂÅÐÃÈÐÎÂÀÒÜÑß

Сегодня можно говорить о том, что система медиа находится в «моле-
кулярном» состоянии. Медиатехнологии сближаются. Цифровой язык 
активно внедряется и устанавливает связи между различными областя-
ми коммуникации.

Состояние в развитом обществе после 2015 г. многие ученые и фу-
турологи видят однозначно: цифровые носители информации, объеди-
ненные медиа и технологии коммуникации. Информация циркулирует, 
как правило, по сетям.

В 1978 году аналитики Nora и Minc в своем отчете «Информатиза-
ция общества» отметили, что «информатика покидает свое гетто», т. е. 
отношения «пользователь – машина» перестает быть загадкой для абсо-
лютного большинства. Фактически в 80-е гг. информатика все дальше и 
дальше выходила за границы своего «гетто». Появлялось новое обору-
дование – сначала персональные ЭВМ, а затем и переносные. Падала их 
стоимость. В то же время программное обеспечение зна чительно упро-
щалось. Как писал один из авторов, закончилась эра информатики, когда 
господствовали отношения «хозяин – раб», причем рабом был именно 
пользователь ЭВМ. Наступила эра персональной информатики, когда 
«пользоваться компьютером – это иметь доступ, без посредников, к 
мощной машине, которая позволяет играючи работать, играючи учить-
ся, играючи развлекаться».

Быстрое развитие информатики сыграло роль катализатора в обла-
сти телекоммуникационных технологий. 

Можно говорить о том, что сейчас активно продолжается по иск и со-
вершенствование технологий передачи данных. Там, где огра ничиваются 


