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ко редакциям и медиа-менеджерам в единстве с общественностью пред-
стоит еще осуществление системных усилий, направленных на улучше-
ние кадрового состава, поиск источников финансирования, работа над 
концепцией, завоевание доверия своих читателей.
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У артыкуле разглядаюцца асаблівасці матэрыялаў раённай газеты 

«Добрушскі край», створаных з дапамагай метаду «маскі». Заяўлена 
праблема кропкавай распрацаванасці навуковай базы па тэме. Тлумачыцца 
тэарэтычная розніца паміж метадам «маскі» і метадам «журналіст мяняе 
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прафесію». Супастаўляюцца традыцыйнае і новае метаду ў падачы 
матэрыялу на старонках выдання. Падкрэсліваецца актуальнасць 
далейшага вывучэння даследуемага метаду ў раённых газетах Гомельскай 
вобласці.

Ключавыя словы: «Добрушскі край»; метад «маскі»; метад «схаванай 
камеры»; журналіст мяняе прафесію; рэгіянальныя СМІ.
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The article discusses the features of the materials of the regional newspaper 
«Dobrushsky krai», created using the «mask» method. The problem of point 
development of the scientific base on the topic is stated. The theoretical difference 
between the «mask» method and the «journalist changes profession» method is 
explained. Traditional and new methods are compared in the presentation of the 
material on the pages of the publication. The article emphasizes the relevance 
of further study of the method in the regional newspapers of the Gomel region.

Key words: «Dobrushsky krai»; «mask» method; «hidden camera» method; 
«journalist changes profession»; regional media.

Феномен «маскі» выклікае цікавасць даследчыкаў розных сфер гу-
манітарных ведаў: сацыялогіі, псіхалогіі, культуралогіі, мастацтва-
знаўства і філасофіі. У журналістыцы азначэнне выка рыстоўваецца ў 
сувязі з метадам «маскі» – падыходам да збору інфармацыі, мэтай яко-
га выступае вывучэнне з’явы «знутры» і забеспячэнне даставернасці 
публікацыі [1, с. 47]. Паводле В. Цеплюка, метад «маскі» таксама на-
зываюць метадам «схаванай камеры» (калі прымяняецца тэлевізійнымі 
журналістамі) ці метадам «справацыраванай сітуацыі» [1, с. 2]; такса-
ма даследчык прыводзіць азначэнне «журналіст мяняе прафесію» [1, 
с. 57]. Калі першыя вырыянты назвы не выклікаюць заўваг, то з апош-
няй нельга пагадзіцца: сутнасць метаду «журналіст мяняе прафесію» 
не атаясамліваецца з тэарэтычным напаўненнем метаду «маскі» (у пер-
шым выпадку аўтар матэрыялу раскрывае сябе і паведамляе мэту буду-
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чага пераўвасаблення, у другім – «змена» прафесіі адбываецца таемна), 
а знаходзіцца на памежжы з ім. 

Нягледзячы на тое, што гісторыя метадалагічнага падыходу пачалася 
ў 1890 годзе (з серыі рэрпартажаў Нэлі Блай «10 дней в сумасшедшем 
доме»), спецыфіка метаду «маскі» не мае дэталёвага навуковага аб-
грунтавання, работы па тэме носяць фрагментарны характар [2, с. 129–
133; 3, с. 70]. Многія даследчыкі разглядаюць гэты падыход да збору 
інфармацыі як частку метаду назірання [4, с. 35–36; 2, с. 129].

Аднак існуюць публіцыстычныя зборнікі журналістаў, на прыкладзе 
тэкстаў якіх можна меркаваць пра фарміраванне метаду «маскі»: Гюнтэ-
ра Вальрафа [5; 6], Мадлен Рыфо [7; 8], Анатоля Гудзімава [9], Міхаіла 
Кальцова [10, с. 107–109, 509–519, 532–544, 572–581], Анатоля Рубінава 
[11, 12] і інш. Найбольш тэарэтычна поўна пытанне прадстаўлена ў 
кнігах Валерыя Цеплюка «Журналист меняет профессию» [1] і «Этика 
журналистского творчества» [13]. Для дэталёвага вывучэння метаду ка-
рысны вопыт даследчыкаў-філосафаў, што вывучаюць феномен «маскі» 
[14, с. 3–4; 15, с. 12–14; 16, с. 4].

З’яўленне метаду «справацыраванай сітуацыі» ў друку тлумачыцца 
перайманнем творчага інструментарыю сярод журналістаў. Зварот да 
яго адбываўся ад супрацоўнікаў рэспубліканскіх выданняў, абласных і 
гарадскіх газет да прадстаўнікоў «раёнак». Гэта дае падставы лічыць, 
што ў арсенал беларускіх журналістаў метад «маскі» прыйшоў з савец-
кай журналістыкі («ад буйной рэдакцыі – да меншай»). 

Першым раённым выданнем Гомельскай вобласці, якое звярнулася 
да метаду, сталі «Гомельскія ведамасці». Сёння з метадам «справацы-
раванай сітуацыі» працуюць журналісты газеты «Добрушскі край» (за 
перыяд з 2019 па пачатак лютага 2020 колькасць матэрыялаў з выкары-
станнем метаду «маскі» налічвае 24 публікацыі). Сярод прыхільнікаў 
падыходу – Леаніда Дубоўскага (3), Сяргея Ольгіна (4), Сяргея Чайдака 
(3), Людмілы Назаравай (4) – адметна вылучаецца Наталля Васільева 
(за акрэслены перыяд журналіст «прымерыла» 10 пасад). На прыкладзе 
публікацый становіцца відавочнай тэарэтычная розніца паміж метадам 
«журналіст мяняе прафесію» і метадам «маскі».

Матэрыялы падаюцца ў рубрыках «Праверана на сабе», «Рэйд» і 
«Уводзіны ў прафесію». Журналісты расказваюць пра невядомыя бакі 
прафесій, разбіраюцца ў спецыфіцы працы, адсочваюць важныя для 
раёна праблемы і шукаюць шляхі вырашэння. Большасць матэрыялаў 
напісана ў жанры рэпартажа, аднак кожнаму з іх уласцівы сінтэз з 
іншымі жанрамі. Так, нярэдка сустракаюцца каментарыі («Самае гру-
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бае парушэнне – бесперашкодны доступ у падвальныя памяшканні. 
Узгаранні тут заўважаюць не адразу»; «Адкрыты доступ у падвальныя 
памяшканні ледзь не стаў прычынай трагедыі ў Залессі…»), элементы 
замалёўкі («Шмат гадоў прысвяціла працы ў дзіцячым садку, а на пенсіі 
прыйшла працаваць у камунальную службу» – («Галоўны па чысціні», 
07.12.2019); «Каравокая Соня больш спакойная. Настрой каравокай Вікі 
зменлівы» («Мэры Попінс, да пабачэння», 12.06.2019).

Нярэдка перадаць думку аўтарам матэрыялаў дапамагае гумар («Дай-
це нешта пра каханне і каб героі ў канцы абавязкова ажаніліся» («Кніга 
едзе да чытача», 19.02. 2020); «Шукаць членаў “клуба самазабойцаў”, як 
ва ўжытку называюць аматараў зімовай рыбалкі, рэйдавай групе доўга 
не прыйшлося» («Рызыка рыбаку не перашкода», 12.02.2020); «Інакш, 
як памятнік нямецкаму аўтапраму, кампазіцыю не назавеш» («Адны 
падключаліся, другія… адмаўчаліся», 01.02.2020); «Разрэз трапляе на 
кальцо? – размова маіх “калег” з чалавечай мовы рэзка пераключаецца 
на тэхнічную» («Раскраіць на катушкі», 10.07.2020); «І хоць на этыкет-
ках сустракаюцца назвы вядомых брэндаў, па неакуратных шовах мож-
на прадугледзець: “made in адтуль”», 03.08. 2019). Гэта дазваляе «До-
брушскаму краю» даносіць інфармацыю «ад роўнага – роўнаму», што 
набліжае выданне да аўдыторыі. 

У асобных выпадках матэрыялы ствараюцца пасродкам удзелу ў 
рэйдах. Тут рэпартаж інтэгрыруецца з элементамі справаздачы. Змя-
шэнне жанраў прыводзіць да павышэння якасці выдання (журналіст 
становіцца інспектарам дарожнага руху, выратавальнікам («Хто-
хто ў падвале жыве?», 15.02.2020; «Рызыка рыбаку не перашкода» 
12.02.2020), працаўніком ЖКГ («Не ўсё тое смецце, што ў мяшках», 
15.02.20), членам камісіі па справах непаўналетніх («Дзеці гарэзяць, 
бацькі плачуць», 22.01.2020) і інш.). Змяняючы прафесію, журналісты 
імкнуцца паказаць сітуацыі, уласцівыя для таго асяроддзя, у якім яны 
апынуліся. Ускоснае выкарыстанне метаду «маскі» прадстаўлена ў га-
зеце праз рэйды («Мне без правоў – ніяк…» (з супрацоўнікамі ДІБДР), 
«Злавіць кантрабандыста» (з памежнікамі), 07.08.2019, «Хто-хто ў пад-
вале жыве?», 15.02. 2020 (з выратавальнікамі)). Гэта абумоўлена тым, 
што з пункту гледжання этыкі і дзяржаўных норм журналіст не можа 
выконваць абавязкі ўрачоў, суддзяў, юрыстаў, працаўнікоў дзяржаўных 
служб і інш. [2, с. 129; 13, с. 54]. 

Многія з матэрыялаў, дзе задзейнічаны метад, накіраваны на выра-
шэнне праблем чытачоў («Не ўсё тое смецце, што ў мяшках»; «Эканомія 
паліва – справа важная. Але ў арыфметычных падліках забылі пра тых, 
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каму штодня давяраюць свае жыцці пасажыры…» – «У чым корань 
праблемы», 20.01.2020). Нярэдка публікацыі адсылаюць да праблем, уз-
дымаемых газетай раней («“ДК” праверыў, як на крытыку адрэагавалі 
ўладальнікі аўтахламу» – «Адны падключаліся, другія… адмаўчаліся»), 
крытычныя моманты ў публікацыях не замоўчваюцца, а выносяцца на 
агляд жыхароў раёну. Мэта журналістаў «раёнкі» – пазітыўна ўплываць 
на адмоўныя з’явы ўказвае на прамую сувязь з папярэднікамі, якія 
выкарыстоўвалі метад «маскі» ў ХХ ст. 

У газеце таксама прасочваецца адна з асаблівасцей метаду «справацы-
раванай сітуацыі»: кароткачасовая змена дзейнасці журналіста. Паколькі 
ў рэспубліканскіх і абласных выданнях разглядаецца шырэйшы спектр 
праблем, аўтару матэрыялу неабходна больш часу, каб разабрацца з тэмай 
ці «ўвайсці» ў іншую прафесію. У раённым друку, наадварот, уліванне ў 
чужую прафесію займае меншы часавы прамежак («Правёўшы некалькі 
гадзін у аддзяленні кансультатыўнай педыятрычнай дапамогі, карэспан-
дэнты “ДК” зрабілі вывады адносна рэйтынгу самых “камунікатыўных” 
прафесій» («Стваральнік пазітыву», 28.09.2019).

Рэпартажам уласціва дыялагічнасць: журналісты гавораць з 
чытачамі на зразумелай ім мове, выкарыстоўваюць агульнадаступную 
для жыхароў раёна сістэму паняццяў («Наступная пляцоўка ля гарад-
ской бані № 2 ў мікрараёне “Меліяратар”», «А мы пераязджаем на вуліцу 
Пралетарскую» («Прыгажосць патрабуе … дагляду», 12.06.2019)); 
«“Што тут складанага?” – разважала па дарозе ў тэрытарыяльны цэнтр 
сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва, дзе падбіраюць персанал для 
пагадзіннага дагляду за дзецьмі. Занёс мяне туды не “вецер змен”, а жа-
данне больш даведацца пра незвычайную прафесію...» («Мэры Попінс, 
да пабачэння», 12.06.2019). Такі падыход адхіляе пагрозу неадэкватнага 
ўспрымання публікацый, паколькі інфармацыя зразумела рэцыпіенту як 
ў зместавым, так і ў моўным аспекце [2, с. 69]. 

Такім чынам, метад «маскі» на старонках раённай газеты «Добрушскі 
край» нясе традыцыйныя асаблівасці метаду: рэпартаж як сродак па-
дачы інфармацыі, усебаковае асвятленне праблемы і ўплыў на яе 
пазітыўнае вырашэнне, непарыўная сувязь з чытачом. Разам з тым праз 
інтэпрэтацыю творчага інструментарыю сваіх папярэднікаў журналісты 
выдання даказваюць розніцу паміж сутнасцю метаду «маскі» і мета-
ду «журналіст мяняе прафесію». Газета дае магчымасць параўнаць 
асаблівасці метадалагічнага падыходу на прыкладзе матэрыялаў 
невялікага памеру, падрыхтаваных за вузкі прамежак часу. У далей-
шым перпектыўным напрамкам стане даследаванне асаблівасцей мета-



142                                                                                                     

ду «маскі» ў іншых раённых выданнях Гомельскай вобласці, а таксама 
распрацоўка і ўдакладненне тэрміналогіі па тэме.
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