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Аўдыявізуальнае	мастацтва,	да	якога	адносіцца	кіно	і	тэлебачанне,	
як	ніякае	 іншае,	 вобразна	 і	 эмацыйна	раскрывае	ментальнасць	нацыі.	
К.	Разлогаў,	які	даследаваў	агульнасць	кіно	і	тэлебачання	на	агульнаэстэ
тычным	і	агульнакультурным	базісах,	падкрэсліваў:	«Экранная	культу
ра	–	сістэма	культуры,	што	фарміруецца	і	распаўсюджваецца	тэхнічнымі	
сродкамі,	 у	 межах	 якіх	 асноўным	 носьбітам	 інфармацыі	 з’яўляецца	
экран»	[1,	с.	5].	Вялікую	ролю	ў	азнаямленні	нацыі	з	выбітнымі	людзьмі	і	
са	значнымі	старонкамі	гісторыі	адыгрывае	дакументальная	драма.	Гэта	
фільм,	у	аснове	якога	ляжыць	сапраўдная	гісторыя,	а	пры	яго	стварэнні	
выкарыстоўваюцца	 як	 дакументальныя,	 так	 і	 пастановачныя	 (рэкан
струкцыя)	здымкі.	Яркім	прыкладам	таму	з’яўляецца	4-серыйная	даку
драма	«Код	нацыі»,	створаная	тэлеканалам	«Беларусь	1»	да	135-годдзя	з	
дня	нараджэння	народных	паэтаў	Беларусі	Я.	Купалы	і	Я.	Коласа.	Фільм	
зняты	ў	жанры	палітычнай	драмы.

Аўтар	 праекта	 В.	 Касянюк	 прапанавала	 не	 зусім	 звычайны	 дра-
матургічны	ход.	Гэта	быў	не	традыцыйны	абагульнены	фільм-партрэт	
родапачынальнікаў	беларускай	літаратуры	ад	нараджэння	да	смерці,	а	
іх	супрацьпастаўленне,	якое	выяўлялася	ў	дачыненні	да	працы,	жанчын,	
сям’і,	сяброў,	моды,	грошай...	Усё	гэта	адбывалася	на	фоне	драматычнай	
эпохі	першай	паловы	ХХ	ст.	–	перыяду	жыцця	паэтаў.

Рытм	 і	 дынаміку	 фільма	 стварае	 мантаж,	 графіка,	 выказванні	
аўтарытэтных	экспертаў,	рэканструкцыя	ў	спалучэнні	з	хронікай,	чытан
не	вершаў	маладой	вакальнай	групай	“NaviBand»,	а	таксама	В.	Касянюк,	
якая	выступае	ў	ролі	вядучай,	а	часам	і	дзейнай	асобы,	інтэграванай	у	
эпоху.	Напрыклад,	яна	просіць	прадаўца	загарнуць	у	краме	селядзец,	дзе	
абгортачнай	паперай	служаць	надрукаваныя	вершы	Купалы.	У	1929	г.	
увесь	наклад	зборніка	Я.	Купалы	пайшоў	пад	нож,	а	ў	паперу	з	вершамі	
яшчэ	доўга	загортвалі	прадукты.	Гэтыя	кадры	дазваляюць	агаліць	нерв	
часу	і	паказаць	глыбокую	трагедыю	інтэлігенцыі	той	эпохі.

Першая	 серыя	 «Каханне	 з	 прывілеямі»	 распавядае	 пра	 трагічны	
лёс	 паэтаў	 у	 перыяд	 сталінізму.	 З	 аднаго	 боку,	 яны	 былі	 адораны	
ўладай	разнастайнымі	прывілеямі	ў	выглядзе	званняў,	пайкоў,	машын	і	
нерухомасці,	з	другога	–	паэты	павінны	былі	гэтую	ўладу	праслаўляць,	
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выдатна	разумеючы,	якія	рэпрэсіі	дзеюцца	ў	краіне.	У	гэтым	асноўны	
канфлікт	фільма,	 прычым	 ён	 выяўлены	 як	 у	 знешніх	фактах,	 так	 і	 ва	
ўнутраных	перажываннях	герояў,	што	для	фільма	з’яўляецца	найбольш	
каштоўным,	паколькі	такія	рэчы	дазваляюць	ствараць	мастацкі	вобраз.

У	 другой	 серыі	 «Партрэты	 ў	 хатніх	 халатах»	 аўтары	фільма	 «Код	
нацыі»	 спрабуюць	прасачыць,	 як	працякала	 асабістае	жыццё	класікаў	
і	 як	жанчыны	паўплывалі	на	 іх	 творчасць.	Ці	 былі	 ў	 іх	 рамантычныя	
захапленні?	Хто	былі	гэтыя	жанчыны?	Як	сем’і	паэтаў	успрымалі	такія	
адносіны?	Гэта	не	проста	цікава,	але	і	досыць	важна,	паколькі	дае	маг
чымасць	 зразумець	унутраны	механізм	нараджэння	вершаў	у	паэта,	у	
якога	абавязкова	павінна	быць	муза	для	натхнення	на	творчасць.

Трэцяя	 серыя	 называецца	 «К.	 Я.	 К.».	 Назва	 абыгрывае	 ініцыялы	
паэтаў	і	прысвячаецца	іх	асабістым	узаемаадносінам,	адносінам	да	жыц
цёвых	сітуацыях,	канкурэнцыі.	Нягледзячы	на	тое,	што	яны	сябравалі	з	
1912	г.	і	да	самай	смерці	Я.	Купалы	ў	1942	г.,	гэта	былі	вельмі	розныя	
людзі.	Хто	 з	 іх	быў	больш	таленавіты?	Хіба	можна	адказаць	на	 гэтае	
пытанне?	Аўтары	серыі	паспрабавалі.	Напрыклад,	прасачылі,	як	паэты	
тварылі.	Я.	Купала	быў	эстэт	і	складаў	вершы	на	канапе	ці	ў	ложку.	Для	
Я.	Коласа	 гэта	 было	раскошай,	 ён	не	 чакаў	натхнення,	 сядаў	 кожную	
раніцу	і	працаваў.

Чацвёртая	серыя	«Доказы	з	мінулага»	цалкам	прысвечана	таямніцы	
гібелі	Я.	Купалы.	Аўтарамі	была	праведзена	каласальная	праца	–	апы
тана	 вялікая	 колькасць	 спецыялістаў,	 вывучаны	 дакументы,	 каб	 па	
драбінках	аднавіць	дзень	гібелі	Я.	Купалы	і	ўсе	версіі	яго	смерці	–	за
бойства,	няшчасны	выпадак,	забойства	па	неасцярожнасці.

Асноўная	 задача	дакудрамы	–	гэта	выбар	 і	ранжыраванне	 значных	
падзей,	 збор	 і	 аб’яднанне	 гэтых	 звестак	 з	 мэтай	 атрымання	 выніку	 з	
прадстаўленага	 матэрыялу,	 які	 выяўляецца	 ў	 вобразе	 і	 выкліканых	 у	
гледача	эмоцыях.	Аўтары	аргументавана,	тонка	і	вытанчана	прадставілі	
факты	 з	 асабістага	 жыцця	 паэтаў,	 якія	 кіраваліся	 ў	 сваіх	 паводзінах	
перш	за	ўсё	выхаваннем	з	дзяцінства.	Я.	Купала	–	гэта	шляхціц,	адсюль	
яго	манернасць,	шырыня	душы,	уменне	модна	апранацца	і	абыходзіцца	
з	 жанчынамі.	 Я.	 Колас	 –	 з	 сялян,	 таму	 ён	 больш	 прыцісклівы,	 менш	
галантны,	 разважлівы	 і	 практычны.	 Крок	 за	 крокам,	 факт	 за	 фактам,	
нібыта	 з	 маленькіх	 пазлаў,	 перад	 намі	 складваецца	 вялікая	 мазаіка	
шматгранных	партрэтаў	выбітных	людзей,	якія	былі	вельмі	ранімыя,	не	
заўсёды	зразумелыя.	Але	ў	іх,	у	адрозненне	ад	простых	людзей,	быў	вы
хад	эмоцый	і	перажыванняў	у	цудоўную	лірыку.

Выкарыстоўваючы	«мову	кіно»,	беларускае	тэлебачанне	інтэгруецца	
ў	сусветную	культуралагічную	прастору.	Гэта	важна,	паколькі	фільмы,	
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прысвечаныя	культурнай	і	гістарычнай	спадчыне	нацыі,	адыгрываюць	
першарадную	ролю	не	толькі	ў	выхаванні	патрыятызму,	але	і	ў	стварэнні	
пазітыўнага	іміджу	краіны.
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МАЎЛЕНЧЫЯ ПАВОДЗІНЫ ВЯДУЧЫХ  
У САЦЫЯЛЬНЫХ СЕТКАХ ЯК ІНСТРУМЕНТ САМАПІЯРУ  

І ЧАСТКА МЕДЫЯСТРАТЭГІІ ТЭЛЕКАНАЛАЎ
Развіццё	 інфармацыйна-камунікатыўнай	 сферы	 з’яўляецца	 пры-

яры			тэтным	 напрамкам	 дзяржаўнай	 інфармацыйнай	 палітыкі	 Бела	ру-
сі.	У	гэтым	кантэксце	якасная	прэзентацыя	айчынных	газет,	часопісаў,	
тэлеканалаў	 і	 радыёстанцый	 у	 сацыяльных	 сетках	 набывае	 асаблівае	
значэнне,	бо	мультымедыйныя	стратэгіі	даюць	магчымасць	СМІ	пашы-
раць	 аўдыторыю,	 прытрымлівацца	 сусветных	 тэхніка-тэхналагічных	
трэндаў,	працаваць	над	іміджам	на	міжнародным	медыярынку.	

Вялікую	 ролю	 ў	 папулярызацыі	 тэлеканалаў	 і	 распаўсюджванні	
тэлекантэнту	ў	 інтэрнэт-прасторы	адыгрывае	дзейнасць	вядучых,	якія	
ствараюць	 акаўнты	 на	 Facebook,	VK	 ці	 ў	 Instagram	 для	 наладжвання	
дыялогу	з	вэб-карыстальнікамі.	Як	слушна	адзначае	Н.	Зыкава,	старонкі	
ў	 сацсетках	 «гэта	 не	 проста	 магчымасць	 камунікацыі,	 але	 і	 сродак,	 з	
аднаго	 боку,	 заявіць	 усім	 пра	 сябе	 і	 самарэалізавацца,	 а	 з	 іншага,	
сацыялізавацца	і	засвоіць	сацыяльны	вопыт	прадстаўнікоў	рэферэнтнай	
групы»	 [1,	 с.	 396].	 Публічнасць	 тэлевядучых	 не	 толькі	 спрыяе	
папулярызацыі	асобы	і	пошуку	новага	гледача,	але	і	прыцягвае	ўвагу	да	
медыябрэндаў	–	тэлекампаній	і	канкрэтных	тэлепраграм.

Прааналізаваўшы	старонкі	найбольш	актыўных	беларускіх	 тэлевя
дучых	у	сацыяльных	сетках	(з	колькасцю	падпісчыкаў	больш	за	2000),	
мы	 прыйшлі	 да	 высновы,	 што	 кантэнт	 іх	 акаўнтаў	 можна	 звычайна	
падзяліць	на	тры	ўмоўныя	тэматычныя	блокі.	

Першы	блок:	фота- і відэапублікацыі з адлюстраваннем асабістага 
жыцця медыяперсоны	 –	 стасункі	 з	 сям’ёй,	 сябрамі	 ці	 калегамі.	 У	 іх	
выяўляецца	 светаўспрыманне	 карыстальніка,	 яго	 погляды	на	жыццё	 і	




