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мировом	масштабе.	 Если	 заказчик	 поставит	 перед	 производителем	фильма	
четкие	цели	и	задачи,	которые	он	преследует,	то	при	талантливом	исполнении	
корпоративный	 фильм,	 благодаря	 созданию	 высокохудожественного	 образа	
предприятия,	будет	способствовать	укреплению	его	позитивного	имиджа,	по-
может	в	поиске	партнеров	и	завоевании	новых	рынков.
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САМАЕ ЦІКАВАЕ Ў ТЭЛЕНАРЫСЕ – ЧАЛАВЕК І ЯГО ЛЁС
У	артыкуле	расказваецца	пра	асаблівасці	выбару	герояў	тэленарысаў	і	твор-

чыя	 адметнасці	 аўтара	 пры	падрыхтоўцы	 тэлевізійных	матэрыялаў	 пра	 людзей	
беларускай	вёскі	ў	канцы	мінулага	стагоддзя.	Творчая	група	тэлежурналістаў	Бе-
ларускага	тэлебачання	на	працягу	гадоў	сачыла	за	лёсам	сваіх	герояў.	Праз	экран	
адлюстраваліся	 глыбокія	 пачуцці	 герояў	 да	 родных	 мясцін.	 Кожны	 матэрыял	
грунтаваўся	на	дакументальным	расповядзе	з	дакладным	месцам	дзеяння.	За	ас-
нову	бралі	толькі	жыццёвыя	факты.	Многія	з	гэтых	тэленарысаў	высока	ацэнены	
на	Міжнародных	тэлефестывалях.	

Ключавыя словы:	тэленарыс;	тэлепраграма;	вобраз	героя;	тэлежурналістыка;	
здымачная	група;	тэлепубліцыстыка.

The	 article	 describes	 the	 features	 of	 the	 choice	 of	 heroes	 of	 television	 essay	 and	
creative features of the author in the preparation of television materials about the people 
of	the	Belarusian	village	at	the	end	of	the	last	century.	The	creative	group	of	TV	journalists	
of	the	Belarusian	television	for	years	watched	destiny	of	the	heroes.	Through	the	screen	
display	of	deep	feelings	of	the	characters	to	their	native	places.	Each	material	was	based	
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on	a	documentary	story	with	an	exact	place	of	action.	Only	life	facts	were	taken	as	a	basis.	
Many	of	these	television	serial	highly	appreciated	at	international	festivals.	

Key words:	television	essay;	TV	guide;	the	image	of	the	hero;	journalism;	film	crew;	
television	journalism.

Пры	 ацэнцы	 творчасці	 замежнай	 школы	 тэлежурналістыкі	 ўлічваецца	
важная	 роля	 як	 галоўнага	 героя,	 так	 і	 аўтара	 тэлематэрыяла.	 «Асоба	 героя	
і	 асоба	аўтара,	уключаныя	ў	 змест	 тэлевізійнага	паведамлення,	дазваляюць	
зрабіць	яго	яркім	 і	 запамінальным,	паколькі	чалавек	быў	 і	 застаецца	самай	
цікавай	 з’явай	 для	 іншага	 чалавека»	 [1].	 Творцу	 важна	 заўважыць	 цікавага	
героя,	 знайсці	да	яго	падыход	 і	патаемным	псіхалагічным	ключом	адкрыць	
«сезам»	 яго	 душы.	Узгадваецца	 трапнае	 выказванне	 старажытнага	мудраца	
Пратагора:	«Чалавек	–	мерыла	ўсіх	рэчаў».	

Поспех	у	нялёгкім	пошуку	яркай	асобы	садзейнічае	далёка	не	ўсім	твор-
цам.	Але	калі	нават	 інтуіцыя	падкажа	выбар	будучага	героя	–	гэта	яшчэ	не	
на	поўніцу	дасягненне	поспеху.	Зачараваць	ім	шматтысячную	аўдыторыю	–	
сапраўдная	творчая	удача.	Дасягнуць	яго	–	справа	даволі	складаная.	Аднаго	
старання	мала.	Для	абсалютнага	поспеху	патрэбна	яшчэ	шмат	іншага.	

Цяпер,	амаль	праз	паўстагоддзя	нязменнай	працы	ў	аграрнай	журналістыцы,	
аналізуючы	свае	творчыя	здабыткі,	прыходжу	да	высновы,	што	менавіта	«гэта	
іншае»	не	 само	па	 сабе	 з	 гадамі	 выкрышталізоўвалася	 і	 сістэматызавалася.	
Жыццё	давала	мудрыя	ўрокі	павагі	да	яго	вялікасці	–	чалавека	працы,	на	якой	
бы	прыступцы	іерархічнай	лесвіцы	ён	ні	быў.

Пасля	 студэнцтва	 журналісцкую	 дзейнасць	 я	 пачынаў	 у	 сельскай	
рэдакцыі	 Беларускага	 радыё,	 дзе	 працавалі	 сапраўдныя	 прафесіяналы	
эфіру:	 Іван	Агееў,	 Таццяна	Харавец,	Алена	Аўрынская,	Аляксандра	Шлег,	
Лідзія	 Рыбалкіна.	 Запомніліся	 першыя	 сумесныя	 камандзіроўкі	 з	 «кітамі	
радыёжурналістыкі».	Лёгка	 і	даступна	вялі	яны	размовы	са	сваімі	героямі.	
Кампетэнтнасць	 і	 зацікаўленасць	 журналістаў	 падкупалі	 вяскоўцаў,	 і	 яны	
адказвалі	 субяседнікам	 сваёю	 шчырасцю.	 З	 багатымі	 скарбонкамі	 буду-
чых	радыёпраграм	вярталіся	мае	калегі	ў	сталіцу	і	поўнілі	эфір	Беларуска-
га	 радыё	 чарговымі	 шэдэўрамі	 выпускаў	 «Сельскай	 раніцы»,	 «Вячэрніх	
зарніц»	 і	 іншых	 праграм	 пра	 жыццё	 беларускай	 глыбінкі.	 Іх	 галасы	 веда-
ла	 радыёаўдыторыя	 рэспублікі.	 Ім	 людзі	 давяралі,	 звярталіся	 па	 дапамогу,	
выказвалі	падзякі	за	цікавы	эфір.	

Запомніўся	 рэпартаж	 «Іванка	 будзе	 рыбаком»	 Лідзіі	 Рыбалкінай	 з	
Лунінецкага	рыбгаса	«Лахва».	Сярод	герояў	матэрыяла	вылучаўся	падлетак	
Іванка,	 продкі	 якога	 спакон	 вякоў	 рыбачылі	 на	 Прыпяці.	 Напрыканцы	 рэ-
партажу	палескі	хлапчук	выказаў	сваю	запаветную	мару	стаць	рыбаком.	На	
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працягу	некалькіх	гадоў	журналістка	сачыла	за	яго	лёсам	і	апавядала	пра	яго	
крокі	да	здзяйснення	мэты.	Іванка	стаў	рыбаком.	

Пад	сваё	пільнае	журналісцкае	вока	Лідзія	Рыбалкіна	ўзялі	выпускніка	ся-
рэдняй	школы	з	Добрушскага	раёна	Канстанціна	Хлябцова,	 які	праз	пэўны	
час	стаў	Героем	Сацыялістычнай	Працы.	

Чалавек	працы	быў	галоўным	героем	матэрыялаў	маіх	калег-радыйшчыкаў.	
І	на	Беларускім	тэлебачанні	канца	мінулага	стагоддзя	прыярытэт	надаваўся	
менавіта	чалавеку	працы.	Праз	яго	праблемы	і	клопаты,	думкі	і	мары,	рысы	
характару	 і	 многае	 іншае	 складаўся	 сацыяльны	 партрэт	 сучасніка.	 Гэта	
быў	 «залаты	 век»	 аўтарскага	 нацыянальнага	 тэлебачання.	 Эфір	 пастаянна	
напаўняўся	арыгінальнымі	партрэтамі	сучаснікаў:	хлебаробаў,	прамыслоўцаў,	
інтэлігентаў,	медыкаў,	педагогаў.	У	сетцы	вяшчання	БТ	было	шмат	цыклавых	
праграм.	Сярод	іх	і	спецыяльныя	выпускі,	прысвечаныя	людзям	беларускай	
вёскі.	

На	 пачатку	 дзевяностых	 гадоў	 мінулага	 стагоддзя	 рэгулярна	 стала	
выходзіць	паўгадзінная	праграма	«Вяскоўцы»,	якая	потым	рэфармавалася	ў	
тэлепраграму	«Гаспадар».	У	асноўным	яны	рыхтаваліся	ў	жанры	тэленарыса.	
Увогуле,	як	лічаць	многія	навукоўцы,	выбар	журналістам	жанра	абумоўлены	
характарам	творчай,	прафесійнай	задачы,	а	таксама	аб’ектам	адлюстравання,	
асаблівасцямі	жыццёвага	матэрыялу.	

У	 творчым	 тандэме	 з	 таленавітым	 рэжысёрам	 Валянцінай	 Гумілеўскай	
пры	 падрыхтоўцы	 тэлепраграм	 мы	 аддавалі	 перавагу	 аднаму	 з	 найбольш	
важных	 жанраў	 –	 тэленарысу.	 Ён	 найбольш	 багаты	 выяўленчымі	 сродкамі	
і	 магчымасцямі.	 Мы	 пільна	 трымаліся	 няпісанага	 закону	 кожнага	 выпу-
ску	 –	 праз	 свайго	 героя,	 у	 асноўным	 чалавека	 працы,	 ці	 яркага	 творцу,	
рэалізоўваць	асноўныя	ідэі.	Герояў	сваіх	праграм	мы	не	шукалі	ў	кабінетах	
улады.	Вандравалі	па	Беларусі,	і	само	жыццё	дарыла	эксклюзіўныя	сустрэчы	
з	унікальнымі	асобамі.	

Пасля	 Чарнобыльскай	 трагедыі	 творчая	 група	 пастаянна	 ездзіла	 ў	 па-
лескую	 глыбінку,	 атручаную	 радыяцыяй.	 Часта	 бывалі	 ў	 Палескім	 радыя-
лагічным	 запаведніку.	 Першы	 візіт	 за	 калючы	 дрот,	 адкуль	 выселены	 ўсе	
вёскі,	 падараваў	 нам	 сустрэчу	 з	 вартаўнікамі	 Галінай	 і	Валодзем.	Лёс	 звёў	
Уладзіміра,	які	адбыў	тэрмін,	з	адзінокай	жанчынай.	Уладкаваліся	вартаўнікамі	
ў	Палескі	 радыялагічны	 запаведнік.	 Усё	 гэта	 яны	 распавялі	 на	 тэлекамеру.	
Некалькі	 разоў	мы	прыязджалі	 да	 іх.	Нашы	 героі	 кожны	раз	 здзіўлялі	 нас.	
Побач	 з	 прахадной	 засявалі	 агарод,	 харчаваліся	 дарамі	 лесу.	Медыкі	 іх	 па-
стаянна	правяралі	і	канстатавалі,	што	праблем	у	іх	са	здароўем	няма.	Кожная	
вандроўка	да	іх	дарыла	нам	новы	матэрыял	для	наступнага	тэленарыса.	
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Амаль	 два	 дзесяцігоддзі	 наведваліся	 мы	 да	 адзінай	 жыхаркі	 пакінутай	
людзьмі	 брагінскай	 вёскі	 Вольгі	 Данчанка.	 Усё	 пачалося	 з	 першай	 сустрэ-
чы.	 Наш	 легкавік	 імчаў	 па	 пустой	 асфальтаванай	 вясковай	 вуліцы.	 Пааба-
пал	 сіратліва	 глядзелі	 на	 нас	 расхрыстанымі	 вокнамі-вачыма	 пакінутыя	
гаспадарамі	хаты.	Ля	студні	ўбачылі	жанчыну.	Прыпыніліся	і	праз	імгненне	
аператар	з	журналістам	пакрочылі	да	яе.	Журналіст	хуценька	падхапіў	ручку	
калаўрота,	дапамог	дастаць	вядро	з	вадою.	І,	як	завяршэнне	добрай	справы,	
завязалася	размова.	Бабулька	бадзюра	адказвала	на	пытанні,	даказваючы,	што	
радыяцыі	даўно	няма.	На	думку	сялянкі,	яна	адразу	ўзнялася	ўверх	і	з	ветрам	
на	дрэвы	пачаплялася,	а	восенню	з	лістотай	апала	і	пагніла.	

Кожную	 вясну	 адведвалі	 Вольгу	 Андрэеўну.	 Яна	 зачароўвала	 сваімі	
аповядамі	 пра	 выжыванне.	 Адразу	 пасля	 Чарнобыльскага	 выбуху	 адна-
вяскоўцаў	 выселілі.	 Вольга	 Данчанка	 катэгарычна	 адмовілася	 пакідаць	
свой	дом.	На	дзясяткі	кіламетраў	–	ні	душы.	Звяры	апанавалі	наваколле.	На	
падворках	 за	 гады	 спусташэння	 павымахвалі	 разгалістыя	 дубы.	 У	 пушчу	
пераўтварыліся	 здзічэлыя	 сады.	Нашу	 гераіню	ўсё	 гэта	 не	 засмучала.	Праз	
звычайных	 людзей,	што	жывуць	 на	 засыпанай	 атамным	 попелам	 зямлі,	 на	
працягу	 двух	 дзесяцігоддзяў	 у	 тэленарысах	 мы	 стваралі	 постчарнобыльскі	
летапіс.

Праз	 экран	 імкнуліся	 адлюстраваць	 глыбокія	 пачуцці	 нашых	 герояў	 да	
родных	 мясцін.	 Кожны	 тэленарыс	 грунтаваўся	 на	 дакументальным	 распо-
вядзе	з	дакладным	месцам	дзеяння.	За	аснову	бралі	толькі	жыццёвыя	факты.	
Менавіта	імі,	сабранымі	на	працягу	пэўнага	часу,	насычаны	тэленарыс	«Ху-
тар	Глухамань»,	які	атрымаў	Першую	прэмію	на	Міжнародным	тэлевізійным	
фестывалі	«Сельскі	двор»	у	Варшаве.	У	гэты	ціхі	куток	Палесся	мы	завіталі	ў	
самы	разгар	лета.	Дабрацца	было	не	так	і	проста.	Мясцовы	праваднік	правёў	
патаемнымі	сцежкамі	праз	віры,	напоўненыя	вадою,	і	далей	па	грэблі	правёў	
да	 хутара.	Паабапал	 красаваўся	 пярэстым	 дываном	 дзікіх	 кветак	 бясконцы	
луг.	Хутар	агінала	рака	Гарынь,	што	бярэ	пачатак	у	Карпатах.	Гаспадыня	ба-
буля	Вера,	яе	нявестка	Вольга	і	сын	Сцяпан	займаліся	сялянскімі	справамі.	

Галоўная	задача	здымачнай	групы	была	–	не	замінаць	ім.	Паколькі	будучы	
тэленарыс	задумваўся	як	публіцыстычна-мастацкі,	максімальна	здымалі	по-
бытавыя	дэталі	і	фрагменты	прыроды.

Размову	вырашылі	пачаць	з	бабуляй	Верай,	якая	карміла	хатнюю	жывёлу.	
Амаль	паўстагоддзя	таму	бабуля	сюды	выйшла	замуж.	На	лодцы	перавозілі	
яе	з	украінскага	боку	да	жаніха.	Сцяпан	ў	маладыя	гады	пасля	службы	ў	арміі	
працаваў	шафёрам	у	горадзе,	але	доўга	не	вытрымаў	і	вярнуўся	на	хутар.	За	
ракою	дзяўчыну	ўпадабаў.	На	лодцы	пераправіў	праз	раку	пасаг	Вольгі.	



153

Нашы	 героі	 дзяліліся	 самым	 патаемным	 у	 іх	 адносінах.	 Сцяпан	 шчыра	
прызнаўся,	што	калі-нікалі	загульваў.	Жонка	Вольга	запэўнівала,	дзе	б	ні	гуляў,	
а	дамоў	вяртаўся.	А	старая	маці	лічыла,	 які	ж	 гэта	мужчына,	што	не	 гуляе.	
Падчас	 здымак	не	 адчувалася	 аніякага	 напружання.	Нашы	 героі	жартавалі,	
дзяліліся	ўспамінамі	пра	сваё	мінулае.	

З	 багатым	відэаматэрыялам	мы	вярнуліся	 ў	 сталіцу.	Усё	 было	 гатова	 да	
мантажу.	Раптам	даведаліся,	што	з-за	дажджоў	рака	затапіла	хутар.	Мы	з	апе-
ратарам	цягніком	зноў	адправіліся	да	нашых	герояў.	З	першымі	промнямі	сон-
ца	імчалі	на	маторнай	лодцы	па	бязмежнай	воднай	прасторы.	На	хаду	здымалі	
паводку.	Хутаране	стыхію	прынялі	як	належнае:	вада	–	не	бяда,	як	прыйшла,	
так	і	адыдзе.	

Здымалі	 мы	 хутар	 і	 зімою,	 калі	 ўсё	 навокал	 было	 замецена	 снегавымі	
сумётамі.	Пры	багатым	відэаматэрыяле,	 знятым	у	 гэтым	 арыгінальным	ку-
точку,	галоўнае	ў	нарысе	–	працэс	дзейнасці	звычайнага	селяніна	ў	розных	
умовах.	

У	тэленарысе	пра	маладога	фермера	Яраслава	Дарняка	з	Гродзеншчыны	
праз	 святкаванне	юбілею	яго	бацькі	раскрываецца	характар	сына.	За	лёсам	
нашага	героя	сачылі	звыш	дваццаці	гадоў.	Упершыню	здымалі	яго	трохгадо-
вым,	калі	 ён	ездзіў	на	дзіцячым	трохколавым	веласіпедзе.	На	пытанне:	кім	
станеш,	 хлапчук	 упэўнена	 адрэзаў	 –	 фермерам.	Міналі	 гады,	 ён	 падрастаў	
і	пры	кожнай	сустрэчы	ўсё	больш	асэнсавана	гаварыў,	што	будзе	як	бацька	
фермерам.	Закончыў	сярэднюю	школу.	Паступіў	у	аграрны	ўніверсітэт	і	пас-
ля	 атрымання	 дыплома	 спецыяліста	 сельскай	 гаспадаркі	 вярнуўся	 на	 фер-
мерскую	гаспадарку.	У	перапынках	паміж	запісам	інтэрв’ю	з	падрастаючым	
Ярыкам	 мы	 гутарылі	 з	 яго	 амаль	 стогадовай	 бабуляй	Меланняй,	 бацькамі,	
аднавяскоўцамі,	школьнымі	настаўнікамі.	Іх	каментары	раскрывалі	вобраз	ге-
роя	партрэтнага	тэленарыса.	

Пры	падрыхтоўцы	аналагічных	партрэтных	нарысаў	імкнуліся	вы	ка	рыс-
тоў	ваць	розныя	метады	і	прыёмы:	працяглае	назіранне,	партрэтнае	інтэрв’ю,	
«скрытую	 камеру»,	 відэазапіс	 і	 здымкі	 з	 сямейных	 архіваў.	 Асновай	 такіх	
жыцёвых	 тэленарысаў	 служылі	 дакументальныя	 падзеі,	 пра	 якія	 з	 першых	
вуснаў	распавядалі	іх	удзельнікі.	

Некаторыя	аўтары	выкарыстоўваюць	метад	аднаўлення	дакументальных	
падзей.	Цікавасць	да	такіх	матэрыялаў	адразу	падае.	Гэтым	прыёмам	кары-
стаецца	 творчая	 група	 тэлепраекта	«Таямніцы	Беларусі»,	што	выходзіць	на	
тэлеканале	СТБ.	Адна	з	праграм	была	прысвечана	беларускай	паэтцы	Яўгеніі	
Янішчыц.	На	вобраз	юнай	галоўнай	гераіні	падабралі	быццам	знешне	падоб-
ную	дзяўчыну.	
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Наша	творчая	група	ў	свой	час	падрыхтавала	два	тэленарысы	пра	жыццё	
і	творчасць	геніяльнай	беларускі.	Але	мы	пайшлі	іншым	шляхам.	Адшукалі	
сяброў,	 родных,	 аднакласнікаў,	 землякоў	 Яўгеніі	 Язэпаўны	 і	 праз	 іх	 рас-
повяды,	 спевы,	 аздобленыя	 здымкамі	 родных	мясцін	 паэткі,	 без	штучнасці	
прадставілі	на	суд	гледачоў	тэленарыс	пра	летуценную	«палескую	ластаўку».	
Увогуле	 тэленарыс	 –	 памежны	 жанр,	 які	 ляжыць	 паміж	 даследаваннямі	 і	
расповядамі.	Поспех	яго	ў	большай	ступені	залежыць	ад	умення	журналіста	
раскрыць	героя,	сабраць	найбольш	значную	інфармацыю	і	аргументавана	вы-
карыстаць	 яе	 ў	 знітаванасці	 з	 відэаматэрыялам.	Пагаджаюся	 з	 маскоўскімі	
даследчыкамі	Г.	В.	Кузняцовым,	В.	А.	Цвікам,	А.	Я.	Юроўскім,	якія	лічаць,	што	
ў	публіцыстыцы	тэлебачання	няма	іншага	жанра,	які	патрабаваў	бы	столькі	
верагоднага	 праяўлення	 таленту,	 творчага	майстэрства,	 прафесіяналізму,	 як	
тэленарыс,	дзе	праз	героя	вымяраюцца	многія	важныя	рэчы	[1].
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВЕЩАНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

В	статье	проведен	анализ	телевизионного	вещания	на	хакасском	языке,	выде-
лены	его	особенности,	техническая	и	языковая	специфика.	Особое	внимание	уде-
лено	взаимодействию	редакции	национального	вещания	с	аудиторией	и	героями	
передач,	роли	в	сохранении	языка	коренного	этноса	Хакасии.

Ключевые слова:	Хакасия;	телевидение;	национальное	вещание,	
The	article	analyzes	television	broadcasting	in	the	Khakass	language,	highlights	its	

features,	technical	and	linguistic	specificity.	Special	attention	is	paid	to	the	interaction	
of	the	editorial	office	of	the	national	broadcasting	with	the	audience	and	the	heroes	of	
the	programs,	 the	 role	 in	preserving	 the	 language	of	 the	 indigenous	 ethnic	group	of	
Khakassia.

Key words:	Khakassia;	television;	national	broadcasting.

Телевидение	Хакасии	в	2019	году	отмечает	свое	60-летие.	Местная	теле-
студия	была	создана	методом	народной	стройки,	что	в	1950–1960-е	гг.	в	Си-
бири	 являлось	распространенной	практикой.	Финансирование	проекта	шло	


