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Развитие гражданской журналистики в Беларуси неиз-
бежно: серьезная информационная инфраструктура, доступ-
ность медиатехники – это лишь технологические предпосылки. 
Другое дело – станет ли она чем-то маргинальным, формой 
цифрового диссидентства и виртуального самиздата, или пре-
вратится в поощряемую и  полноценную гражданскую актив-
ность, способствующую устойчивому развитию (sustainable 
development) информационного общества в Беларуси. 
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ÏÓÁË²ÖÛÑÒÛÊÀ ßÍÊ² ÊÓÏÀËÛ 
ÍÀ ÑÒÀÐÎÍÊÀÕ ØÒÎÄÇ¨ÍÍÀÉ ÏÀË²ÒÛ×ÍÀ-

ÝÊÀÍÀÌ²×ÍÀÉ ² Ë²ÒÀÐÀÒÓÐÍÀÉ ÃÀÇÅÒÛ «ÇÂÎÍ»

У студзені 1919 года пасля сустрэчы ў Смаленску з членамі пер-
шага рабоча-сялянскага ўрада БССР Цішкам Гартным і Язэпам 
Дылам Янка Купала пераязджае ў Мінск. Напрыканцы жніўня 
гэтага ж года, калі Мінск знаходзіцца пад польскай акупацыяй, 
пачынае выходзіць беларускамоўная штодзённая палітычна-
эканамічная і літаратурная газета «Звон». Ініцыятарамі вы-
дання сталі вядомыя беларускія адраджэнцы, так званы «кан-
сорцыум»: Я. Лёсік, А. Прушынскі (Алесь Гарун), Ю. Фарботка 
і М. Касцевіч (Макар Краўцоў). Ёсць падставы меркаваць, што 
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рэдактарам газеты быў Янка Купала. З першага па пяты ну-
мар яна была падпісана: «Рэдактар-выдавец І. Луцэвіч», паз-
нейшыя нумары падпісваліся Я.(Іадвіга, Ядвіга) Луцэвіч. 
Літаратуразнаўца А. Лойка і гісторык Ю. Туронак перакана-
ныя ў тым, што выданне рэдагаваў менавіта Янка Купала [3, 
с. 432]. Гэтаму цяжка запярэчыць, прыгадаўшы, што паэт меў 
адпаведны вопыт, узначальваючы ў 1914–1915 гадах рэдакцыю 
«Нашай нівы». 

Матэрыялы новай газеты былі прасякнуты важнай для 
Янкі Купалы ідэяй станаўлення беларускай дзяржаўнасці, 
адбудовы народнай гаспадаркі і адраджэння нацыянальнай 
культуры. У праграмным артыкуле «Нашае заданне» (№ 1) 
падкрэслівалася таксама «неабходнасць стварэння беларускага 
войска, якое аб’яднала б беларускія землі, а затым Устаноўчы 
сойм выявіў бы волю народа». У вобразна-паэтычнай форме ўсе 
названыя пункты пералічваюцца ў славутым купалаўскім вер-
шы «Паўстань…», надрукаваным на старонках «Звона» (№ 11, 
17 вер). «Паўстань з народу нашага прарок (…), – заклікае Ку-
пала. – Збяры ў адну ўсю Беларусь сям’ю, // Вазьмі з яе прысягу 
і зарок, // Што не прадасць сябе, сваю зямлю (…) // Паўстань 
з народу нашага ваяк (…) // Да хвалы шлях айчыне пакажы 
(…) /Паўстань з народу нашага Ўладар, (…) // Адбудаваць свой 
збураны пасад (…) // На Ўладара жджэ Беларусь даўно», – за-
вяршае паэт свой палымяны заклік [1, с. 65–66]. 

Канкрэтная праграма дзяржаўнага будаўніцтва, якая рас-
працоўвалася ў газеце, выявілася і ў артыкуле Янкі Купалы 
«Адбудова Беларусі», надрукаваным у апошнім 27 нумары вы-
дання за 19 кастрычніка. Гаворка ў публікацыі ідзе аб тым, 
што Беларусь не атрымала рэпарацый ад Германіі, што стала-
ся ў выніку Брэсцкага міру, падпісанага ў 1918 годзе Расіяй і 
Германіяй, дзе абедзве дзяржавы адмовіліся ад пагашэння 
страт, прычыненных насельніцтву вайной. Купала інфармуе, 
што ў Францыі «працуе паўмільёна людзей над адбудовай таго, 
што вайна разрушыла. У Бельгіі таксама кіпіць работа ў гэтым 
напрамку, якой прымушаны дапамагаць немцы, – а ў нас? У 
нас усё спіць, ніхто не падае голасу, ніхто не дамагаецца ад 
народаў, што наш край здратавалі ні за што ні пра што, каб 
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хоць у частцы прыйшлі з падмогай дзеля яго адбудавання, 
дзеля яго ратавання ад галоднай і халоднай смерці» [2, с. 58]. 
Паэта моцна хвалявала праблема палітычнай пасіўнасці бела-
рускага народа, феномен так званай «тутэйшасці», які Купа-
ла лічыў ледзьве не асноўнай прычынай усіх нацыянальных 
праблем. Крытычнае стаўленне да асаблівасцяў беларускага 
характару выявілася не толькі ў гэтым артыкуле і ў больш по-
зняй трагікамедыі «Тутэйшыя». Захапляе нашчадкаў і з’едліва-
сатырычны верш «Беларускія сыны», надрукаваны ўпершыню 
ў газеце «Звон» (№ 10, 10 вер). «У беларускім вольным краі, // З 
ярэмнай збрыўшы стараны, // Царыць чужынец, а ў паслугах / 
Хто? – Беларускія сыны!» [1, с. 58]. 

Пытанні ўзаемаадносін з суседзямі, заклікі да польскай і 
рускай дэмакратыі прызнаць права беларусаў на самастойнае 
існаванне пастаянна гучалі на старонках газеты. Пра гэта свед-
чаць ужо самі назвы матэрыялаў: «Вільня – сталіца Беларусі» 
(№ 10), «Незалежная Беларусь і Расія» (№ 15), «Незалежная 
Беларусь і Польшча» (№ 17) і інш. У гэтым рэчышчы напісаны 
і купалаўскі артыкул «Уваскрашэнне польскага універсітэта 
ў Вільні», дзе паэт яшчэ раз падкрэслівае, што «Вільня – гэта 
спрэчны горад, на каторы тры дзяржавы заяўляюць свае пра-
вы – гэта Польшча, Літва і Беларусь». Цытуючы вядомага поль-
скага пісьменніка Баляслава Ліманоўскага, Купала, радуючы-
ся з узнаўлення найстарэйшай вучэльні ВКЛ, заснаванай у 
1578 годзе, выказвае спадзяванне, што ва ўніверсітэце з’явяцца 
«катэдры прыродных літвінаў і беларусаў» [2, с. 56].

Газета «Звон» існавала надзвычай малы перыяд і выпусціла 
ў свет усяго 27 нумароў. Між тым менавіта тут упершыню 
пабачылі свет многія купалаўскія творы, якія сталі сусвет-
на прызнанай класікай: «З павяўшай славы», «Мая навука», 
«Восень» «Паэт і цэнзар», «Наша гаспадарка» і інш. Янка Ку-
пала змяшчаў на старонках выдання найперш творы, якія 
адпавядалі надзённым патрэбам грамадства. Так, 13 нумар за 
22 верасня, дзе змешчаны загалоўны артыкул «Чаму развіўся 
ў Расіі бальшавізм?», адкрываецца славутым купалаўскім 
вершам 1918 года «Час!». «Час склікаці ўжо грамаду // На 
вялікую нараду, // На вялікі сход! // Хай рассудзіць, хай раз-
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важа, // Слова цвёрдае хай скажа, // Скажа сам народ…», – так 
паэтычным словам заклікае Купала народ на Устаноўчы Сойм 
[1, с. 33]. Пераемніцай «Звона» ў кастрычніку таго ж 1919 года 
стала штодзённая газета «Беларусь», з якой Купала працягваў 
актыўнае супрацоўніцтва.
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Î ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÕ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÕ ÐÀÁÎÒÛ 
ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈÈ «ÌÅÄÈÀÏÑÈÕÎËÎÃ»

Специфика журналистской профессии и личность журналиста 
традиционно  становятся предметом целого ряда социально-пси-
хологических исследований. В работах российских специалистов 
Л. Свитич, А. Ширяевой, Н. Богомоловой, И. Дзялошин ского, 
С. Пасти, Е. Прониной, О. Кравцовой и других представлены 
различные аспекты изучения портрета современного журнали-
ста и тех профессиональных вызовов, которые формируют его 
характер. 

Например, последние несколько лет в исследовательских 
кругах и журналистском сообществе активно обсуждается про-
блема влияния психологических травм на профессиональную 
деятельность и психологическое здоровье журналистов. «Пи-
онером» в этой области считается Центр Дарт по изучению 
журналистики и травмы, основанный в США в 1999 году. Этот 
центр объединяет журналистов, преподавателей журналистики 


