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А. Слободчук 
заместитель министра информации Республики Беларусь

РЕГИОНАЛЬНОЕ АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ ВЕЩАНИЕ
Одним из приоритетных направлений деятельности Министерства 

информации является развитие региональных электронных средств мас-
совой информации. По состоянию на 01.01.2011 в Министерстве инфор-
мации зарегистрировано 157 радиопрограмм, из них 137 являются ре
гиональными: проводное радио – 121, региональные FM-станции – 16.

В основном редакции регионального радиовещания являются струк-
турными подразделениями районных газет, а также в качестве учреди-
телей выступают районные исполнительные комитеты. 

В Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской 
областях транслируют свои радиопрограммы 5 региональных филиалов 
Белтелерадиокомпании.

На сегодня проблема для районного радиовещания заключается в 
том, что очень медленно реализуется задача по увеличению объема вы-
хода в эфир передач собственного производства. 

В целом среднее время вещания районных радиостудий составляет 
от 30 минут до 1 часа с выходом в эфир по 2-3 раза в неделю.

В сетке Первого национального канала Белорусского радио районно-
му радио отведены три временных отрезка: в будние дни с понедельника 
по пятницу с 6.25 до 6.40, с 22.05 до 22.30 (кроме пятницы), в субботу – 
с 08.00 до 08.30.

В соответствии с Расписанием вещания радиотрансляционными 
узлами Республики Беларусь, утвержденным Белтелерадиокомпанией и 
согласованным с Министерством связи и информатизации, Министер-
ством информации, местные радиостудии имеют возможность расши-
рить свой эфир до 3-х часов.

Ограничение времени вещания многими районными радио обу-
словлено, по объективным и субъективным причинам, следующими 
факторами: отсутствие надлежащего финансирования данной сферы со 
стороны учредителей, нехватка современного оборудования, дефицит 
профессиональных кадров и др.

Среди проводного регионального радио наиболее успешно развива-
ются такие радиопрограммы, как «Поставское местное радио» (2 ч. 20 
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мин. в неделю), «Наш час» (г. Волковыск, 2 ч. 35 мин. в неделю), «Ви-
лейское районное радио» (2 ч. 35 мин. в неделю). 

Приоритетным направлением деятельности местного радиовещания 
является полное и объективное освещение экономической, общественно-
политической жизни района, информирование населения о деятельно-
сти местных органов власти по решению социально-значимых проблем 
людей. Поэтому преобладающая часть радиопрограмм – информаци-
онная. Кроме информационных материалов, выходят репортажи, ак-
туальные интервью, аналитические корреспонденции, где отражается 
экономическая, социально-культурная, правоохранительная, военно-
патриотическая и молодежная тематика.

В настоящее время в FM-диапазоне звучат в эфире 16 региональных 
радиопрограмм. Из них значительных успехов достигли радиостанции 
«Лидское радио» и «Ранак» (г. Светлогорск), которые круглосуточно ве-
щают в FM-диапазоне.

Основной статьей доходов СМИ, в том числе и региональных, явля-
ются средства, полученные от рекламы. 

На 1 января 2011 года в Государственном реестре средств массовой 
информации 77 программ телевещания (31 – государственной формы 
собственности и 46 – негосударственной), 55 из которых – региональные 
(20 – государственной формы собственности и 35 – негосударственной).

Анализ показывает, что за последние годы в Республике Беларусь 
увеличилось количество региональных телекомпаний. Например, в 2010 
году были созданы такие телестудии, как «Старые дороги ТВ», «Слуцк 
ТВ», «Жлобин-инфо», «Инфо ТВ-Ком» (г. Кричев, Могилевская обл.), 
«Гомель ТВ», «Наш объектив» (г. Береза, Брестская обл.).

По областям региональные телекомпании сосредоточены следую-
щим образом: в Брестской – 11 (4 – государственные); Витебской об-
ласти – 12 (3 – государственные); Гомельской – 9 (4 – государственные); 
Гродненской – 9 (6 – государственных); Минской области 8 (3 – государ-
ственные) и Могилевской – 6 (6 – негосударственных).

Из 55 региональных телестудий вышли на самоокупаемость 46 субъ-
ектов хозяйствования с государственной и негосударственной формой 
собственности.

В целом контент региональных телепрограмм состоит из информа-
ционных, публицистических, культурно-познавательных, спортивных, 
молодежных и музыкально-развлекательных передач. 
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Сегодня собственное вещание региональных телеканалов состав-
ляет от 25 до 60 % в их общем объеме вещания. Наиболее в этом на-
правлении продвинулись такие региональные телестудии, как ПКУП 
«Солигорский телевизионный канал» (60 %); КУП «Лидское телерадио-
объединение» (56 %); «Скиф-Борисов» (59,8 %); КУП «Телекомпания 
“Общественное Дрогичинское телевидение”» (50 %); телерадиокомпа-
ния «Ранак» (г. Светлогорск, 40 %); «2-й городской канал» (г. Могилев, 
33 %); «МКТВ» (г. Молодечно, 30 %) и др.

Положительным является не только увеличение передач собственно-
го производства, но, самое главное, выход в эфир качественного телеви-
зионного продукта, подготовленного студиями регионального телевиде-
ния. Сегодня их продукция по отдельным тематическим направлениям 
успешно конкурирует с программами республиканских телерадиоком-
паний. Это подтверждается и итогами проведенных шести Националь-
ных телевизионных конкурсов «Телевершина», где для участия номи-
нантами представляются работы самого высокого качества. За 6 лет в 
Национальном телевизионном конкурсе приняли участие 50 региональ-
ных телестудий как государственной, так и негосударственной формы 
собственности. Из них победителями и обладателями статуэтки «Теле-
вершина» стали: «Ранак» (г. Светлогорск), «Скиф-Орша»; КУП «Лид-
ское телерадиообъединение», КУП «Телеканал “Мозырь”» и др.

Среди региональных телекомпаний наиболее динамично и успешно 
развиваются:

– ПКУП «Солигорский телевизионный канал», который осущест-
вляет свою деятельность с 1999 года. Учредители: Солигорский рай- 
исполком и районный Совет депутатов. В структуру ПКУП «Солигор-
ский телевизионный канал» входят: редакция телепрограммы «Соли-
горский телевизионный канал» («СТК») и редакция районной радио-
программы «Наше радио» (с 2008 года);

– КУП «Телеканал “Мозырь”» осуществляет свою деятельность с 
1999 года. Учредитель: Мозырский горисполком; 

– КУП «Лидское телерадиообъединение» осуществляет свою дея-
тельность с 2004 года (учредитель: Лидский райисполком) и др. 

Кроме вышеназванных региональных телекомпаний, которые обла-
дают высоким творческим потенциалом, также являются КУП «Теле-
вид» (г. Речица), КУП «Телерадиокомпания “Пинск”», КУП «Обще-
ственное Дрогичинское телевидение», телекомпания «Скиф».
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В числе основных направлений перспективного развития региональ-
ного телерадиовещания – реализация Государственной программы вне-
дрения цифрового телевизионного и радиовещания в Республике Бела-
русь до 2015 года, утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 8.12.2005 г. № 1406.

Министерством информации совместно с облисполкомами в уста-
новленном порядке проработан вопрос о включении в первый цифровой 
пакет областных телепрограмм для трансляции на территории: 

– Минской области – «МКТВ» (ДУП «Телевизионная вещательная 
сеть», г. Молодечно);

– Витебской области – «ТВТ» (РУП РТЦ «Телерадиокомпания “Ви-
тебск”»);

– Гродненской области – «Лидское телевидение» (КУП «Лидское 
телерадиообъединение»);

– Могилевской области – «2-й городской канал» (ООО «Дион»);
– Гомельской области – телепрограмма РУП РТЦ «Телерадиоком-

пания “Гомель”».
Следует отметить, что, несмотря на определенную динамику раз-

вития регионального телевидения, увеличение программ собственного 
производства, не во всех региональных студиях выходит качественный 
телевизионный продукт, соответствующий современным стандартам. 
Указанная проблема связана, в первую очередь, с нехваткой высоко-
квалифицированных кадров, а также слабым материально-техническим 
оснащением телестудий.

Износ оборудования региональных телерадиостудий в большинстве 
своем составляет 70-90 процентов, у некоторых отсутствуют полноцен-
ные студии.

Важнейшую роль по доведению до граждан государственной ин-
формационной политики играет региональное радиовещание, особенно 
проводное радио.

На сегодня актуальным остается вопрос выхода телерадиокомпаний 
на самоокупаемость. 

Чтобы стать рентабельными и конкурентоспособными, отдельные 
учредители приняли решение создать на базе региональных телеком-
паний коммунальные унитарные предприятия (своего рода «мини-
холдинги»). Их задача, помимо основной деятельности, – коммерческие 
проекты различного направления. Это позволило в дальнейшем укре-
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пить финансово-экономическое положение телерадиокомпаний, что 
дало им возможность успешно развиваться. Среди них – «Гомель – ТВ», 
«Общественное Дрогичинское телевидение», «Речица ТВ», «Солигор-
ский телевизионный канал», «Телеканал “Мозырь”», «Лидское телеви-
дение», «Интекс» (г. Барановичи), «Мир-ТВ» (г. Климовичи Могилев-
ской обл.).

Опыт работы указанных региональных электронных СМИ пока-
зал эффективность процесса укрупнения организаций на современном  
этапе.

Исходя из такой практики, представляется обоснованным развивать 
данное направление, концентрируя в КУПах, создаваемых на базе ре-
дакций, функции, связанные с рекламной деятельностью, созданием 
информационно-справочных систем, развитием туризма, краеведения. 
Таким образом, концентрируя другие направления деятельности, регио-
нальные СМИ могут стать эффективным «рекламным агентом» региона 
на республиканском и международном информационном пространстве, 
в том числе и оказания различных услуг в сфере социального и бытово-
го обслуживания.

В целях реализации Указа Президента Республики Беларусь от 
1 февраля 2010 года № 60 «О мерах по совершенствованию использова-
ния национального сегмента сети Интернет» необходимо усилить раз-
витие интернет-инфраструктуры региональных телерадиокомпаний. В 
перспективе все региональные электронные СМИ должны содержать не 
только текстовую информацию, но и видео- и аудиоматериалы собствен-
ного производства. Примечательны в этом плане сайты «Солигорского 
телевизионного канала», телекомпаний «Пинск», «Телевид» (г. Речица), 
«Скиф» (г. Орша), «Ранак» (г. Светлогорск) и др.

С целью решения вышеуказанных проблем сегодня Министерством 
информации совместно с местными органами власти разрабатывается 
проект Государственной программы развития регионального телера-
диовещания на 2012–2015 годы, где будут предусмотрены  конкретные 
(поэтапные) задачи для каждого электронного средства массовой ин-
формации.
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А. Плавник 
кандидат исторических наук, доцент

ДАТЫ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ
1924 год
Закончен монтаж и пущена в эксплуатацию Гомельская вещательная 

радиостанция, которая, в основном, ретранслирует московскую про-
грамму.

В Минске, Гомеле, Орше и других городах радиолюбители устанав-
ливают детекторные приёмники и организуют коллективное прослуши-
вание радиопередач из Москвы.

Создано Общество друзей радио (ОДР), которое объединило более 
тысячи радиолюбителей.

1925 год
15 ноября состоялось торжественное открытие первой широковеща-

тельной радиостанции имени Совнаркома БССР.
В Минске установлено 400 любительских радиоприемников, в 25 

районах республики оборудованы громкоговорящие установки (рупо-
ры) для коллективного прослушивания.

1926 год
В Минске создана специальная радиокомиссия ЦК партии и радио-

совет, которые разработали программу радиовещания. Первой формой 
вещания стала радиогазета. 13 марта вышел первый выпуск «Белару-
скай радыёгазеты».

1927 год
12 июля Обществом друзей радио проведен первый Всебелорусский 

День радио.
Организованы радиогазеты для разных групп населения: «Сялянская 

радыёгазета», «Батрак», «За бальшавіцкія тэмпы», «Калгасны заклік», 
«Беларуская вёска», «Радыёаматар», «Сялянскі бязбожнік», «Чырвона-
армейская радыёгазета», «Камсамолец Беларусі», «Піянер Беларусі», 
«Чырвоная змена».
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1928 год
Положено начало развитию проводного вещания. В сентябре со-

стоялся первый выпуск Всебелорусских курсов по подготовке радио-
инструкторов, которые были организованы Белорусским управлением 
связи.

Белорусское радио, после введения недельной сетки радиовещания в 
Москве, начинает работать по твердому расписанию.

В ноябре Всесоюзным радио проведена первая радиоперекличка го-
родов Москва, Ленинград, Минск, Баку, Тбилиси.

Создан большой симфонический оркестр радиоцентра.
По Всесоюзному радио транслировался «Белорусский вечер», по-

священный национальной поэзии и музыке.
В декабре организован творческий радиовечер, посвященный бело-

русскому искусству, который открыл Я. Купала и где прозвучала пер-
вая радиоинсценировка по мотивам произведения Т. Гартного «Черт и 
баба».

1929 год
В республике оборудовано 11 трансляционных узлов с 1879 радио-

точками.
Объем собственного вещания Минской студии составил 2053 часа. Из 

них на радиогазеты приходилось 1109 часов, на учебно-образовательные 
передачи – 125 часов, на художественные – 739 часов.

В феврале открыт двухгодичный радиоуниверситет, который имел 
три факультета: промышленный, сельскохозяйственный и общеполити-
ческий, что способствовало подготовке соответствующих кадров и лик-
видации неграмотности.

В октябре состоялся первый радиоконцерт симфонической музыки.

1936 год
Впервые применены аппараты электромагнитной звукозаписи (в 

Минске, Гомеле и Бобруйске установлены шоринофоны), что послужи-
ло мощным стимулом для становления новых жанров радиожурнали-
стики – радиорепортажа, радиоочерка, документального радиофильма.

Состоялся первый Всебелорусский радиофестиваль, в котором 
приняли участие три тысячи самодеятельных артистов из 28 районов 
БССР.
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Расширена редакция «Последних известий»; сектор самообразова-
ния вошел в состав редакции общественно-политических передач; в ху-
дожественный сектор вошли две самостоятельные редакции: музыкаль-
ная и литературно-драматическая.

Осуществлена реконструкция центральной радиостанции имени Сов-
наркома БССР, что позволило увеличить ее мощность с 39 до 50 кВт.

Впервые «совмещена» трансляция первомайских торжеств с Крас-
ной площади с репортажами из крупнейших промышленных центров 
Белоруссии – Минска, Витебска, Гомеля и других городов республики.

1937 год
26 июня записана на пленку встреча на станции Негорелое Минской 

области с участниками беспосадочного перелета Москва – Северный 
полюс – Америка летчиками В. Чкаловым, Г. Байдуковым и А. Беляко-
вым, которые возвращались на родину.

1938 год
В октябре редакция «Последних известий» организовала передачу, 

посвященную шефству белорусского комсомола над Балтийским фло-
том.

1939 год
После присоединения Западной Белоруссии к БССР начала работу 

радиостанция в Барановичах.
В Минске вступил в действие первый радиозавод. Он освоил и начал 

выпускать радиоприемники «Пионер», «Комсомолец», «Маршал».

1940 год
Закончен монтаж мощного 100-киловатного вещательного передат-

чика – первого не только в республике, но и в СССР, который подпиты-
вался переменным током, т.е. был более простым и доступным в техни-
ческом отношении.

В БССР количество радиоприемников превысило 37 тысяч. Белорус-
сия становится одной из самых радиофицированных республик СССР.
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1941 год
22 июня, через 45 минут после сообщения о начале войны, передан-

ного по Всесоюзному радио, в эфир вышел выпуск белорусских «По-
следних известий». К народу обратились руководители компартии и 
правительства.

24 июня прозвучали первые военные стихи Я. Коласа «Шалёнага 
пса – на ланцуг», П. Глебки «Смялей у бой!», А. Белевича «Мы пойдзем 
за праўду!».

В том же месяце в связи с оккупацией Белоруссии немецко-
фашистскими захватчиками радиостанция РВ-10 им. Совнаркома БССР 
временно прекратила свою деятельность.

В Москве на Всесоюзном радио создана белорусская редакция. В ее 
распоряжение выделена Московская коротковолновая радиостанция, 
передачи которой хорошо прослушивались на всей территории Бело-
руссии.

1942 год
1 января на коротких волнах в Москве начала работу новая радио-

станция «Савецкая Беларусь». Она вела передачи для партизан и под-
польщиков, передавала «Сводки Совинформбюро». По вызову ЦК 
КП(б)Б сюда прибыли хорошо известные слушателям республики дово-
енные дикторы В. Юревич и Л. Ботвинник. Передачи на русском языке 
вели дикторы Центрального вещания.

В январе в Москве открыта школа подготовки радистов для белорус-
ских партизанских отрядов.

18 января в Казани состоялся первый радиомитинг представителей 
белорусского народа, на котором прозвучала речь Я. Купалы «Узнімайся, 
народ мой, на вяліую расплату».

2 февраля началось регулярное вещание для комсомольцев и молоде-
жи временно оккупированной Белоруссии.

В апреле прозвучала передача «Слушайте нас, минские рабочие».
В мае в Москве, в зале имени П. Чайковского, состоялся концерт бе-

лорусских артистов, транслировавшийся по радио, на котором присут-
ствовали белорусы фронтовики и партизаны.

Состоялся антифашистский радиомитинг представителей белорус-
ской молодежи.
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1 сентября прозвучал первый 20-минутный выпуск «Последних из-
вестий» для подпольщиков и партизан.

29 сентября постановлением Государственного Комитета обороны 
образован Белорусский штаб партизанского движения, который для свя-
зи с партизанскими отрядами имел под Москвой радиоузел, начавший 
работу в августе.

В сентябре обсужден вопрос о работе радиостанции на бюро ЦК 
КП(б)Б. Итог: с 1 января по 7 августа редакция подготовила более 800 
программ, что составило 770 часов вещания.

1943 год
Радиостанция «Савецкая Беларусь» подготовила первую из серии 

передач «Беседы по душам старого партизана Талаша».
Прозвучало выступление подпольщицы Н.Троян, которая вместе с 

А. Мазаник и Н. Осиповой приводила в исполнение смертный приговор 
гауляйтеру Белоруссии В. Кубе (в целях конспирации подлинные фами-
лии не указывались).

В ноябре через партизанскую радиостанцию по радиотелефону ре-
дакция «Последних известий» «Савецкай Беларусі» из Москвы провела 
беседу с командиром партизанского соединения В. Козловым, находив-
шимся в глубоком тылу противника. Беседа была записана на пленку и 
транслировалась радиостанцией «Савецкая Беларусь» и другими радио-
станциями Советского Союза.

В сентябре прозвучали трансляция артиллерийского салюта в честь 
освобождения Гомеля и концерт.

В этом же месяце по решению ЦК Компартии Белоруссии и Совнар-
кома БССР вновь сформирован Комитет по радиофикации и радиовеща-
нию при СНК БССР, в обязанности которого входило восстановление 
вещания на территории республики по мере ее освобождения.

1944 год
20 сентября прозвучала последняя передача радиостанции «Савец-

кая Беларусь». За три года она провела 3270 передач.
Из Москвы в Ново-Белицу (под Гомелем) прибыла передвижная ра-

диостанция вагонного типа. 25 марта в эфире прозвучали слова: «Гаво-
рыць радыёстанцыя iмя Саўнаркома БССР на хвалі 531 метр!». Вещание 
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осуществлялось ежедневно в течение трех часов (затем радиостанция 
была перебазирована в Минск).

22 сентября возобновила свои передачи из Минска радиостанция 
имени Совнаркома БССР. В первой программе прозвучало сообщение 
Чрезвычайной комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчи-
ков в Минске.

1945 год
В республике восстановлено 174 радиоузла, 36 285 радиоточек: это 

означало, что начали работу областные радиокомитеты и радиоузлы в 
восьми городах и девяти районных центрах (данные на 1 января).

В апреле состоялся большой радиопраздник народного искусства, в 
котором приняли участие 1300 человек со всей республики.

1 мая в Минске сдана в эксплуатацию новая мощная радиостанция.
7 мая в Минске состоялось торжественное собрание, посвящен-

ное Дню радио. Возобновлен выход передач под рубрикой «Для моло-
дежи».

9 мая прозвучало сообщение о победе советского народа в Великой 
Отечественной войне.

1946 год
Возобновлен выход передач для детей и подростков под названием 

«Піянерскія навіны».

1947 год
В эфир вышел цикл передач «Октябрь в Белоруссии», посвященный 

30-летию Октябрьской революции.

1948 год
Проведение районных радиопередач возложено на редакции район-

ных газет, в связи с чем почти все редакции районного вещания упразд-
нены. Они остались только в 15 крупных районных центрах, которые 
располагали развитой ретрансляционной сетью.

В эфир вышел цикл юбилейных передач «30-летие республики». 
Минску и Минской области, в частности, было посвящено шесть вы-
пусков.
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1949 год
В эфир выходит субботний радиожурнал «Па Савецкай Беларусі», 

рассказывавший о важнейших событиях в республике за неделю.
Подготовлена серия передач «Напярэдадні II з’езду пісьменнікаў 

Беларусі». В эфир выходит ежемесячный радиоальманах «Беларусь 
літаратурная».

1950 год
Вводятся специальные передачи для работников промышленности, 

которые выходят четыре раза в неделю, ежедневные передачи для работ-
ников сельского хозяйства, два раза в неделю – программы для крестьян 
западных областей БССР.

Белорусское радио становится действительным членом междуна-
родной организации ОИРТ.

1952 год
На республиканском радио создана редакция художественного ве-

щания.

1953 год
Комитет по радиофикации и радиовещанию при СНК БССР преоб-

разован в Главное управление радиоинформации и Главное управление 
радиовещания в составе Министерства культуры БССР.

1954 год
По сравнению с довоенным временем количество радиоузлов вырос-

ло в 8 раз: в сельской местности количество радиоточек – в 7 раз; более 
чем в 10 раз увеличился выпуск радиоприемников.

1955 год
Передача «Піянерскія навіны» преобразована в радиогазету «Юныя 

ленінцы».

1956 год
Прозвучал репортаж о митинге молодежи в Минске, откликнув-

шейся на призыв ехать на новостройки Сибири.
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В эфир вышли первые выпуски «Радыёчасопіса для жанчын» и радио-
журнала «Беларусь фізкультурная».

1957 год
Радиовещание (и телевидение) выделены из системы Министерства 

культуры БССР. Образован Государственный комитет по радиовещанию 
и телевидению при Совете Министров БССР.

1959 год
Белорусское радио поддерживает постоянные творческие связи со 

всеми республиками СССР и большинством областных радиокомитетов 
страны, начиная с 1950 года. В 1959 году было отправлено 83 передачи, 
использовано 59 передач из других республик.

1960 год
Введены вторые программы в ряде союзных республик, в том числе 

и в Белоруссии.
Начал работу детский радиотеатр «Купалінка».
Под рубрикой «Театр у микрофона» за год прозвучало 58 радиопо-

становок, из которых 18 – белорусских авторов. Среди них – «Людзі на 
балоце» И. Мележа, «Жураўліны крык» В. Быкова, «Трывожнае шчас-
це» И. Шамякина.

1961 год
1 января на Минском областном радио создана редакция городских 

новостей, которые звучат в эфире четыре-пять раз в неделю по 15-20 
минут. Раз в неделю готовится выпуск «С микрофоном по столице».

В эфир впервые вышла музыкально-образовательная передача 
«Вечера белорусской музыки». В целом в 60-е годы литературно-дра-
матические и музыкальные программы занимали больше половины 
ежедневных радиопрограмм.

По обмену с радиокомитетами страны отправлено 334 программы, 
получена из других республик 221 передача.
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1962 год
11 мая началось регулярное вещание радиостанции «Беларусь» на 

зарубежные страны. В эфир выходит новая программа «Для веруючых 
і няверуючых».

1963 год
Вновь (после упразднения в 1948 году) созданы редакции местного 

(районного) вещания.
2 февраля в эфире прозвучал первый выпуск радиостанции «Белару-

ская маладзёжная», которую возглавил журналист Е. Радкевич, впослед-
ствии заведующий кафедрой телевидения и радиовещания факультета 
журналистики Белгосуниверситета, доктор исторических наук.

В августе шли новые программы «Рабочая радыёгазета» и «У абе-
дзены перапынак», а также «Народные чтения о коммунизме».

13 августа Дом радио переместился с ул. Революционной в новое зда-
ние на улице Красной с современной для тех лет аппаратурой, большой 
студией, специальной концертной студией, литературно-драматическим 
блоком, центральной аппаратной на 10 каналов. Новый Дом радио имел 
также 7 речевых студий с аппаратными, 5 монтажных аппаратных, 
конференц-зал; было установлено 20 режиссерских пультов.

1964 год
«Искусство принадлежит народу» – этой теме посвящен радиодень 

1 марта. Новые стихи прочитал М. Танк, И. Мележ рассказал о работе 
над романом «Людзі на балоце», прозвучала радиопостановка по первой 
части этого произведения.

8 марта выходит новая вечерняя информационная программа «Дзень 
нашага жыцця». Звучат передачи радиостанции «Сельскае жыццё», кото-
рые состоят из двух блоков – «деловой» «Сельскай раніцы» и «Вячэрніх 
зарніц» как музыкально-информационной программы.

25 апреля прозвучал первый выпуск молодежного радиожурнала 
«Ліра».

К 20-летию освобождения Белоруссии и 20-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне подготовлены большие циклы – 
«Байцы ўспамінаюць мінулыя дні» и «Яны змагаліся за Радзіму».
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1965 год
16 октября прозвучали позывные новой программы для старше-

классников «Рамантыкі».
Организована заочная радиошкола передового опыта «Учитесь счи-

тать, хозяйствовать» для рабочих республики.

1966 год
В феврале – марте прошел радиофестиваль областей республики, 

посвященный очередному (XXIII) съезду партии.

1967 год
На факультете журналистики Белгосуниверситета в целях подготов-

ки профессиональных кадров для аудиовизуальных СМИ республики 
открыта кафедра теории и практики радиовещания и телевидения.

Под рубрикой «На юбілейнай хвалі выходят передачи, посвященные 
50-летию Октябрьской революции.

1968 год
С января возобновлены передачи еженедельной рубрики «На 

юбілейнай хвалі», посвященные 50-летию БССР и Компартии Бело-
руссии. В эфир выходит первая из передач цикла «Летапіс нашай 
рэспублікі», который готовился как радиообзор исторических событий 
за каждый год полувекового пути республики. В нем приняло участие 
более 200 человек.

1969 год
В Государственном комитете по радиовещанию и телевидению при 

Совете Министров БССР создан Научно-методический отдел для про-
ведения социологических исследований по изучению радио- и теле-
аудитории.

1970 год
После Указа Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля 1970 

года «О преобразовании Комитета по радиовещанию и телевидению при 
Совете Министров СССР в союзно-республиканский Государственный 
комитет Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию» 
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создан Государственный комитет Совета Министров БССР по телевиде-
нию и радиовещанию.

Белорусское радио начало стереофоническое вещание (пять часов в 
сутки) на ультракоротких волнах. Это, главным образом, музыкальные и 
литературно-драматические программы. Ежедневно на коротких волнах 
звучали передачи (один час) для соотечественников за рубежом.

За циклы передач «Радыёдні перадавых раёнаў рэспублікі) и «Школа 
высокіх ураджаяў» радиостанция «Сельскае жыццё» стала участником 
ВДНХ СССР.

Подготовлено и выслано в другие республики 855 передач: радио-
очерков, композиций, радиорассказов, радионовостей, радиоспектак-
лей, репортажей. Получено из других республик 286 передач.

1971 год
В эфире звучат первые выпуски программы «Батлейка», радиожур-

нала «Верасы» и радиоклуба «Фальклор», которые пропагандировали 
лучшие образцы народного творчества, народного танца и песни.

1972 год
1 октября в эфир выходит информационно-музыкальная программа 

«Крыніца». Передачи идут с 10 до 14 часов. 80 % от общего времени от-
водится музыке, остальное – информации.

В апреле вводится новое расписание программ Центрального вну-
трисоюзного радиовещания, в соответствии с которым вещание для на-
селения СССР ведется по восьми основным программам. На БССР при-
ходится 1040 часов этого вещания в сутки по трем программам.

1973 год
В эфир выходят новые передачи по предложениям радиослушателей: 

«Рабочий автограф в летописи пятилетки». «Маршрутами выходных 
дней», «Спортивная орбита», «Искусство и время», «Молодые голоса», 
«Вы нас просили рассказать» и др.

1974 год
Организованы прямые трансляции с митинга, посвященного при-

своению Минску почетного звания «Город-герой», с торжественного со-
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брания во Дворце спорта, посвященного 30-летию освобождения Бело-
руссии от немецко-фашистских захватчиков, с митингов-манифестаций 
у Кургана Славы и мемориального комплекса «Хатынь». В эфире звучат 
репортажи о шествии ветеранов по центральной улице Минска, о боль-
шом спортивно-театрализованном представлении на минском стадионе 
«Динамо».

Кафедра теории и практики радиовещания и телевидения факультета 
журналистики Белгосуниверситета переименована в кафедру телевиде-
ния и радиовещания.

1975 год
В год 30-летия Победы советского народа над фашистской Германи-

ей выходит новая программа «Подзвіг народны», которая активно ис-
пользовала письма радиослушателей. Корреспонденция звучала в раз-
деле «Памяць сэрца».

1977 год
Состоялся радиофестиваль областей республики, главной темой ко-

торого явилась подготовка к 60-й годовщине Октябрьской революции.

1978 год
Группе журналистов радиостанции «Беларуская маладзёжная» при-

суждена премия имени Ленинского комсомола Белоруссии за цикл пере-
дач «Пульс БАМа».

1979 год
Создана новая передача «Актуальный микрофон», в которой подни-

мались сложные жизненные проблемы. Программа пользовалась боль-
шой популярностью у слушателей.

1980 год
В Белоруссии работают 6 редакций областного радио, 115 – район-

ного, 12 – городского и 32 редакции фабрично-заводского радио.
В декабре Белорусское радио провело радиофестиваль областей, по-

священный очередному (XXVI) съезду КПСС.
Две главные редакции экономики – промышленности и сельского 

хозяйства – объединились в главную редакцию народного хозяйства. 
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Было открыто несколько новых программ. Самой популярной из них на 
долгие годы стала программа «Увайсці ў кожны дом», которую в самом 
начале вели журналисты Татьяна Хоровец и Евгений Казюкин.

1981 год
БССР полностью радиофицирована. В республике более двух мил-

лионов радиоприемников и два с половиной миллиона радиоточек. Ра-
дио имеет четыре вещательные программы.

1982 год
Во время подготовки к 60-летию СССР был передан цикл очерков 

посвященных союзным республикам, дружбе белорусов с братскими 
народами.

Научно-методический отдел Гостелерадио БССР проанализировал 
324 выпуска передачи «Крышца», прошедших в эфир в сентябре. В них 
прозвучала 1802 информации. Степень их оперативности: 12 % – нео-
перативная информация; 39 % – информация о вчерашних событиях; 
45,4 % – оперативная информация; 3,6 % – анонс предстоящих событий.

1983 год
В эфир вышли пять очерков под общим названием «Дыялогі пале-

скай цаліны» писателя, журналиста, заведующего кафедрой телевиде-
ния и радиовещания факультета журналистики Белгосуниверситета 
Е. Рад кевича. Очерки получили широкий отклик у слушателей. Здесь 
зву чали голоса самих героев – рабочих совхозов и колхозов, агрономов, 
инженеров, руководителей хозяйств. Прозвучали также очерки писате-
лей С. Кухарева «Ад руна да жніва», В.Карамазова «Хлеб і да хлеба», 
А. Козловича «Вернасць людзям і зямлі» и др.

На заседании коллегии Гостелерадио БССР обсуждена тема об осве-
щении выполнения Продовольственной программы в передачах главной 
редакции вещания на Минск и Минскую область. Передачи выходят под 
рубриками «Харчовая праграма – справа ўсенародная», «З кожнага гек-
тара зямлі – максімальную аддачу», «Вопыт перадавікоў – у вытвор-
часць, усе рэзервы – у дзеянне» и др.

Регулярно звучат в эфире оперативные рейдовые материалы, корре-
спонденции, беседы. Начали выходить радиожурнал «Ніва» и програм-
ма «Поступ часу: людзі, справы, планы».
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1984 год
По итогам Всесоюзного конкурса на лучшие радио- и телепередачи 

об учебе, труде и отдыхе учащихся ПТУ программа Белорусского радио 
«День открытых дверей» заняла второе место, а журналисты Т. Егорова 
и Т. Мельничук награждены Дипломами лауреатов конкурса и денеж-
ными премиями.

1985 год
Начало работы Белорусского радио в условиях перестройки, демо-

кратизации общества, коренного пересмотра общественных отноше-
ний, перехода к рынку, переориентации профессиональных навыков 
радиожурналистов.

Принято решение распространять информацию о Белоруссии не 
только для наших бывших соотечественников, но и для всех тех, кто 
интересуется страной, поэтому радиостанция «Беларусь» начинает ве-
щание на немецком языке.

1986 год
В эфире звучат лучшие передачи Белорусского радио «Увайсці ў 

кожны дом», «Субяседнік», «Вячэрнія зарніцы», «Слухач раіць, пра-
пануе, ставіць праблему», «Актуальны мікрафон», «Беларусь ін-
дустрыяльная», «Рабочая радыёгазета», «Навука, тэхніка, вытворчасць», 
«Сельская раніца», «На будоўлях рэспублікі» и др. Появились новые 
рубрики и циклы «Паскарэнне», «Час дыктуе, час патрабуе», «Курсам 
інтэнсіфікацыі», «Актывізуючы чалавечы фактар». Разработана новая 
тематика радиолектория «Рэзервы паскарэння», который ведется глав-
ной редакцией народного хозяйства совместно с республиканским об-
ществом «Знание».

1987 год
В республиканский эфир буквально хлынул поток критических ма-

териалов, они звучат, в частности, в «Рабочай радыёгазеце», передачах 
«Беларусь індустрыяльная», «Як вас абслугоўваюць». Стремление к но-
вому ощущается в работе каждой редакции, в стилистике каждой про-
граммы – «Увайсці ў кожны дом», «Дзень нашага жыцця», «Вячэрнія 
зарніцы», «Сельская раніца», радиостанций «Крыніца» и «Беларуская 
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маладзёжная». По материалам критических выступлений принимаются 
действенные меры, радиожурналисты держат под контролем их выпол-
нение.

Большой объем работы выполняет группа комментаторов: подготов-
лено более ста радиопередач «Дзесяць мінут каментатара», «Актуальны 
мікрафон», более 300 оперативных комментариев. Большое внимание 
уделяется освещению международных событий, атеистическому воспи-
танию.

1988 год
В еженедельной передаче «Наука, техника, производство» под ру-

брикой «Ускорение – дело всенародное» звучат совместные материалы 
республиканского радио и Комитета народного контроля БССР, респу-
бликанских газет и других учреждений и организаций. Форма рейда-
проверки оказывается наиболее действенной, вскрывая недостатки 
и определяя пути решения сложных научно-технических и производ-
ственных проблем.

Разнообразные программы готовятся к 70-летию БССР и Компартии  
Белоруссии. Звучат как прежние, так и новые циклы передач – «Народ-
жаны Кастрычнікам», «Жывая сувязь пакаленняў», «У яднанні зорным», 
«Нас вадзіла маладосць».

1990 год
Упразднен Главлит – орган государственной цензуры.
Создан гуманитарно-информационный канал радиостанции «Бела-

руская маладзёжная» «Шанс». Его ведущим стал журналист Н. Кузне-
цов. Концепция автора – радиоканал про человека и для человека. Это 
было началом активного использования прямого эфира, который откры-
вал широкие возможности персонифицированному вещанию.

Радиостанция «Савецкая Беларусь» сменила свое название отныне 
она называется «Беларусь».

В передачах, освещающих темы здоровья, большое внимание уделя-
ется теме Чернобыля.

1991 год
4 марта в эфир вышел первый выпуск новой информационно-

аналитической программы «Радыёфакт» (главный редактор Л. Аноп, 
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ведущие А. Шевко, А. Титовец, Е. Швайко), которой было суждено сы-
грать большую роль в обновлении национального вещания. С первых 
выпусков программа сумела найти нетрадиционный подход к подаче и 
обработке материалов, быстро стала популярной.

В сентябре Государственный комитет БССР по телевидению и радио-
вещанию преобразован в Государственный комитет Республики Бела-
русь по телевидению и радиовещанию.

Заканчивается советский период развития белорусского радиовеща-
ния как части общесоюзной радиосистемы, при которой оно не играло и 
не могло играть самостоятельной роли, начинается новый – в условиях 
государственного суверенитета и независимости.

1992 год
С 1 января государственное радио работает по самостоятельной про-

грамме.
7 августа в УКВ начинается вещание коммерческой радиостанцией 

«Авторадио». 
В сентябре Государственный комитет Республики Беларусь по теле-

видению и радиовещанию преобразован в Национальную государствен-
ную телерадиокомпанию Беларуси, а главные редакции – в студии.

Радиостанции «Беларуская маладзёжная» выделено дополнительно 
два часа прямого эфира на второй программе.

В вечерний эфир вышла информационно-музыкальная программа 
«Пастфактум-радыё».

Начинается активное освоение FM-диапазона. Государственное ра-
дио впервые вступает в конкурентную борьбу за своего слушателя. 
Первой негосударственной FM-станцией на территории страны стало 
«Радио-Рокс» (вещание началось с ретрансляции станции «Радио-Рокс», 
с 30 апреля 1997 года началось самостоятельное вещание).

1993 год
24 марта в эфире прозвучали позывные первой белорусской FM-

радиостанции «Би-Эй». Учредители: РУП «Белорусский радиотелеви-
зионный передающий центр», «Фэмили Стэйшнз Инк», ОДО «Анвик».
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1994 год
В августе Указом Президента Республики Беларусь утверждено По-

ложение о Национальной государственной телерадиокомпании Респуб-
лики Беларусь.

Радиостанции «Крыніца» и «Беларуская маладзёжная» объедини-
лись в новую программу «Радио-2».

Создана редакция общественных и социально-экономических про-
грамм Белорусского радио. Самые известные передачи: «Студыя «Ява», 
«Палітыка: падзеі i асобы», «Справа», «Наш каментарый», «На хвалі 
часу: людзі i справы», «Адкрыты мiкpaфoн».

Удостоен звания лауреата государственной премии Беларуси редак-
тор Белорусского радио, критик, прозаик, переводчик Владимир Юре-
вич за книгу «Слова жывое, роднае, гаваркое...».

1995 год
Белорусское радио в целом переживает кризис: из эфира исчезают 

многие передачи, идет смена поколений радиожурналистов. Как резуль-
тат – резкое падение уровня профессионализма.

1997 год
26 мая состоялось открытие радиостанции «Мир», принадлежащей 

Представительству Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в 
Беларуси.

1998 год
21 сентября – начало вещания в FM-диапазоне «Сталіцы» (струк-

турное подразделение НГТРК РБ), – единственной белорусскоязычной 
FM-радиостанции, охват вещания которой составлял 100 % территории 
страны.

28 июня в эфир выходит радио «Стиль», созданное в соответствии с 
Указом Президента РБ (учредители – Государственный комитет по де-
лам молодежи Республики Беларусь, Белорусский патриотический союз 
молодежи).

Радиостанция «Беларусь» начала вещание на русском и английском 
языках.
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1999 год
21 марта 1999 года в Минске начала круглосуточное вещание FM-

станция «Альфа Радио». Учредитель: Министерство предприниматель-
ства и инвестиций Беларуси в лице Белорусского фонда поддержки 
предпринимательства ООО «Без проблем».

2000 год
Национальная государственная телерадиокомпания Республики Бе-

ларусь становится членом Европейского вещательного союза.
22 декабря в FM-диапазоне начала работу радиостанция «Юнистар» 

Белорусского государственного университета (соучредитель – немецкая 
компания ARBO media.net).

2001 год
23 февраля в белорусском эфире началась ретрансляция коммерче-

ской радиостанции «Русское радио», где был создан белорусский отдел 
информационной службы.

На белорусском FM-рынке функционирует 7 радиостанций, из них 
одна государственная – «Сталіца».

15 октября впервые в эфире звучат позывные радиостанции «Союз». 
Передачи готовятся совместно белорусскими (НГТРК РБ) и российски-
ми (радиоканалы «Маяк», «Юность», «Радио России») журналистами.

2002 год
В ноябре на базе Радио-1 создается Первый национальный канал, на 

базе Радио-2 – канал «Культура». Основа концепции последнего – попу-
ляризация лучших достижений национальной и мировой культуры.

Среди новых творческих проектов Первого национального канала, 
получивших признание слушателей, – «Вакол гадзінніка», «Цытата 
дня», «Праграма А», «Сямейнае радыё», «Адкрытая пляцоўка», «Кан-
спект», «Інтэрнэт-прастора» и др.

1 сентября в эфире появляется ещё одна московская станция «Хит- 
FM» (официальный представитель в Беларуси – ООО «Ален-Медиа», 
учредители – «Ален-Медиа», РУП «Белорусский радиотелевизион-
ный передающий центр» и Межгосударственная телерадиокомпания 
«Мир»).
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2003 год
На 1 мая, по данным Министерства информации РБ, в стране зареги-

стрировано 130 радиовещательных программ, 105 из них государствен-
ной формы собственности.

27 июня в эфир выходит радиостанция «Пилот-FM» (учредитель: 
ОО «БРСМ»).

Принимается решение о перепрограммировании радиостанции 
«Сталіца» из музыкально-информационной в информационную с пере-
носом вещания в УКВ-диапазон, на частоты «Маяка». В FM-диапазоне 
на частотах «Сталіцы» 12 июля появляется новая государственная му-
зыкально-информационная радиостанция «Радиус-FМ».

В октябре на Первом национальном канале в рамках гуманитарной 
акции Европейского вещательного союза прошла неделя освещения те-
матики, связанной с сохранением культурного наследия и охраны окру-
жающей среды.

2004 год
1 мая в FM-диапазоне в эфир выходит «Новое радио» (учредитель: 

Федерация профсоюзов Беларуси).
4 сентября – день рождения областной FM-радиостанции «Минская 

волна», которая получила «прописку» на частоте 97,4 в Минске и 105,3 
в Солигорске. Учредителем «Минской волны» выступил областной ис-
полнительный комитет.

Приостановлено вещание радиостанции «Союз» из-за проблем фи-
нансирования, вызванных нерешенностью задач правового обеспечения 
деятельности «союзных» СМИ.

2005 год
1 сентября Первый национальный канал Белорусского радио и радио-

станция «Радиус-FM» начали круглосуточное вещание в УКВ и FM-
диапазонах.

Белорусское радио ведет передачи по двум общенациональным ка-
налам – Первому национальному и каналу «Культура» и трем радио-
станциям – «Беларусь», «Столица» и «Радиус-FМ». Общий объем веща-
ния – более 100 часов в сутки.

Министерством информации РБ зарегистрировано 157 радиопро-
грамм (данные на 14 декабря).
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Все каналы и станции Белорусского радио переведены на трансля-
цию в режиме реального времени в сети Интернет.

А. Васюкевіч
галоўны дырэктар Першага нацыянальнага канала Беларускага радыё, 

дацэнт 

БЕЛАРУСКАЕ РАДЫЁ – 85 ГАДОЎ У ЭФІРЫ!
«Будзем разам!» – такі слоган самага вядомага, самага папулярнага 

і самага народнага радыё Беларусі, якое вось ужо 85 гадоў гучыць у 
эфіры, ствараючы радыёлетапіс краіны. 

Гісторыя Беларускага радыё пачыналася ў сталічных клубах, чырво-
ных кутках і парках. Усталяванне «радыёкропкі» было значнай падзеяй і 
першым абанентам зайздросцілі многія, бо радыё адкрывала новы свет, 
давала новыя веды, знаёміла з цікавымі людзьмі. 

У гады Вялікай Айчыннай вайны Беларускае радыё было асноўнай 
крыніцай інфармацыі для тых, каму выпала цяжкая доля змагацца з фа-
шызмам у акупацыі. Пасляваеннае аднаўленне прынесла і бурлівае раз-
віццё сетак радыёфікацыі. Радыё прыйшло літаральна ў кожную сям’ю. 

Першы нацыянальны канал Беларускага радыё – пераемнік тра-
дыцый той першай «радыёкропкі». Сёння – гэта сучасны, мабільны і 
высокапрафесійны радыёканал, які слухаюць мільёны радыёслухачоў 
ва ўсім свеце.

У структуры канала дзве дырэкцыі: дырэкцыя інфармацыйнага і 
грамадска-палітычнага вяшчання і дырэкцыя музычнага і літаратурна-
мастацкага вяшчання. 

Аператыўнасць, дакладнасць, актуальнасць, аб’ектыўнасць і кампе-
тэнтнасць – галоўныя прынцыпы работы службы навін. Інфармацыйныя 
выпускі выходзяць кругласутачна ў пачатку кожнай гадзіны. Нашы карэ-
спандэнты адсочваюць развіццё асноўных падзей у краіне і за мяжой. 

Канал мае разгалінаваную і прафесійна падрыхтаваную карэспан-
дэнцкую сетку. Гэта дазваляе аператыўна і ўсебакова асвятляць гра-
мадска-палітычныя, эканамічныя і іншыя падзеі ў беларускіх рэгіёнах, 
у блізкім і далёкім замежжы. Нашы карэспандэнты працуюць у Арменіі, 
Малдове, Польшчы, Расіі, Украіне, краінах Балтыі. Іх аператыўныя рэ-
партажы з месцаў дазваляюць слухачам сачыць за развіццём падзей і 
быць іх віртуальнымі ўдзельнікамі. 
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Самая папулярная перадача канала «Радыёфакт» штодня па будзёных 
раніцах прапануе дзелавую размову аб палітыцы, эканоміцы, культуры, 
спорце. Мы расказваем пра ўсё, што нас акружае, турбуе, чым жывуць 
краіна і замежжа. 

Інфармацыйную карціну дня дапаўняе ранішні інфармацыйны канал 
«Раніца з Беларускім радыё», у якім слухачам прапануюцца рубрыкі 
«Афіцыйная хроніка», «Навіны эканомікі», «Аўтанавіны», «Культура», 
«Спорт», «Надвор’е». 

Інфармацыйным вечарам мы дзелімся меркаваннямі аб мінулым 
дні, падводзім яго вынікі. Кожны вечар госці праграмы «Пастфактум» – 
прадстаўнікі ўсіх галін улады, кіраўнікі міністэрстваў і ведамстваў, вядо-
мыя палітыкі, эканамісты, грамадскія дзеячы – каменціруюць галоўныя 
падзеі дня.

Грамадска-палітычнае вяшчанне з’яўляецца адным з прыярытэтаў 
вяшчальнай палітыкі Першага нацыянальнага канала. Кампетэнтная 
размова ў прамым эфіры на вострыя тэмы ў штодзённай грамадска-
палітычнай праграме «Актуальны мікрафон». У студыі сустракаюцца 
эксперты і журналісты для адказаў на пытанні радыёслухачоў. 

Адзін з самых яркіх праектаў канала «Акцэнты» – дыскусія за круг-
лым сталом палітолагаў, эканамістаў, сацыёлагаў, грамадскіх дзеячаў. 
«Пазіцыя» – грамадска-палітычная перадача з удзелам вядомых палі-
тычных і грамадскіх дзеячаў, навукоўцаў па актуальных пытаннях дзяр-
жаўнага будаўніцтва. Пра асноўныя напрамкі дзяржаўнай унутранай і 
знешняй палітыкі расказваецца ў праграме «Палітыка». Сучасныя тэн-
дэнцыі ў палітычным, сацыяльна-эканамічным і культурным жыцці 
Беларусі ў цэнтры ўвагі ўдзельнікаў праграмы «Дыялог». Пра дзей-
насць беларускага парламента, мясцовых саветаў дэпутатаў распавядае 
інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада народа».

У публіцыстычнай праграме «Беларускі шлях» мы гаворым пра бе-
ларускую дзяржаўнасць. Палітолагі, сацыёлагі і простыя грамадзяне 
краіны абмяркоўваюць пытанні ўмацавання дзяржаўнага суверэнітэту 
Беларусі, захавання нацыянальных традыцый, патрыятычнага выхаван-
ня маладога пакалення.

На канале выходзіць інтэрактыўны інтэрнэт-праект «Радыё.BY» – 
для тых, хто мае актыўную грамадзянскую пазіцыю і гатовы выказаць 
сваё меркаванне наконт таго, што адбываецца ў краіне і свеце. 

Навіны аграпрамысловага комплексу, каментарыі спецыялістаў-
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аграрыяў, нарысы аб вяскоўцах – у штодзённым праекце «Сельская 
раніца».

Сярод перадач сацыяльна-эканамічнай тэматыкі – аналітычны пра-
ект аб функцыянаванні айчыннага народна-гаспадарчага комплексу ў 
новых фінансава-эканамічных умовах «Эканоміка», «На парадку дня. 
Урадавы веснік» – перадача пра дзейнасць Савета Міністраў Рэспублікі 
Беларусь, рэалізацыю дзяржаўных праграм, распрацоўку нарматыўных 
дакументаў. З прадукцыяй беларускіх вытворцаў знаёміць перадача 
«Бела рускае – лепшае». Пытанні развіцця малога і сярэдняга бізнесу, 
знаёмства з вопытам работы паспяховых прадпрымальнікаў – у прагра-
ме «Уласная справа». Аб развіцці беларускай навукі, дасягненнях і ад-
крыццях беларускіх вучоных распавядае тэматычны праект «Акадэмія 
навук». «Высокія тэхналогіі» – пазнавальная праграма аб развіцці 
IT-тэхналогій у Беларусі і свеце. Праграма па зваротах слухачоў з 
крытычнымі заўвагамі, прапановамі і пажаданнямі – «Грамадская пры-
ёмная». 

Мае сваю шматлікую аўдыторыю і дыскусійная перадача «За і су-
праць». Гэта абмен меркаваннямі па розных пытаннях палітычнага, 
эканамічнага, сацыяльнага, культурнага жыцця. У студыі праграмы су-
стракаюцца людзі, чые пазіцыі дыяметральна разыходзяцца. 

Віртуальнае падарожжа па беларускіх гарадах і мястэчках пра-
паноўвае праграма «Мая краіна – Беларусь». З гісторыяй і культу-
рай краін свету знаёміць «Радыёваяж». Культура і традыцыі народаў, 
прадстаўнікі якіх жывуць у Беларусі, дзейнасць дыяспар – тэмы перада-
чы «Супольнасць».

Вялікую папулярнасць маюць сямейная праграма «Для тых, хто до-
ма», перадача для дзяцей і моладзі «Адкрытая пляцоўка», інтэрактыўная 
музычна-забаўляльная праграма для і пра людзей начных прафесій 
«Пасля поўначы» і іншыя.

Літаратурна-мастацкае вяшчанне на Першым нацыянальным канале 
Беларускага радыё – гэта цэлая палітра аўдыёзнаёмстваў  слухачоў з ба-
гатай культурнай і літаратурнай спадчынай, якая дае магчымасць быць 
дасведчаным у тэндэнцыях развіцця мастацкага слова. У літаратурна-
мастацкіх праграмах актыўна выкарыстоўваюцца ў якасці выразнага 
сродку пастановачныя элементы. 

Літаратурна-мастацкія праграмы сёння гэта: цыклавыя праекты 
дакументальна-публіцыстычнага характару, у якіх гаворка ідзе аб бела-
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рускай класічнай і сучаснай літаратуры, рэпартажы з выстаў, юбілейных 
і творчых вечароў, прэзентацый кніг, агляды літаратурных часопісаў,  
размовы ў студыі з пісьменнікамі, літаратуразнаўцамі, крытыкамі, тэ-
матычныя «круглыя сталы», пастановачныя праекты, ў якіх выкары-
стоўваюцца мастацкія фонды Беларускага радыё. 

На канале транслюецца шмат радыёспектакляў, радыёпастановак, 
інсцэніровак казак і апавяданняў. Рэгулярна ладзяцца прэм’еры. Што-
дзённа ў эфіры гучаць радыёсерыялы «Кароткія гісторыі» для дарослых 
і «Вячэрняя казка» для самых маленькіх, запісы трансляцый лепшых 
спектакляў вядучых драматычных тэатраў краіны.

Музычнае вяшчанне канала арыентавана на радыёслухачоў усіх уз-
роставых катэгорый і сацыяльных груп. Прыярытэтам музычнай паліты-
кі з’яўляецца прапаганда творчасці беларускіх аўтараў і выканаўцаў. 

У аснове музычнай канцэпцыі – беларуская музыка як частка су-
светнай культуры. Галоўныя функцыі музычнага вяшчання: асвета, 
фарміраванне мастацкага густу, знаёмства з лепшымі ўзорамі музычнай 
класікі і дасягненнямі сучасных кампазітараў і выканаўцаў, стварэнне 
добрага настрою. Важны элемент музычнага вяшчання – тэматычныя 
перадачы аб падзеях, з’явах, стылях, жанрах беларускай музыкі ў кан-
тэксце сусветных музычных тэндэнцый. На канале гучыць папулярная, 
класічная, тэатральная, дзіцячая, аўтарская, электронная, джазавая, на-
родная музыка. 

Адным з яркіх праектаў, прысвечаных 85-годдзю Беларускага радыё, 
стаў творчы конкурс маладых музыкантаў «Маладыя таленты Беларусі». 
Ён накіраваны на выяўленне і падтрымку маладых таленавітых выка-
наўцаў у розных жанрах музычнага мастацтва, асвятленне дзейнасці 
маладых музыкантаў, іх творчых поспехаў і дасягненняў, павышэнне 
творчага майстэрства і выканальніцкай культуры юных талентаў, папу-
лярызацыю творчасці беларускіх музыкантаў.

Арганізацыя спецыяльных праектаў – добрая традыцыя Беларуска-
га радыё. Да 65-годдзя Вялікай Перамогі на Першым нацыянальным 
канале выходзіць дакументальна-публіцыстычны праект «Эпізоды Вя-
лікай вайны». Перадача рыхтуецца сумесна з Беларускім грамадскім 
аб’яднаннем ветэранаў. У праекце гучаць радыёнарысы аб героях-
вызваліцелях, успаміны ветэранаў аб падзеях Вялікай Айчыннай вайны. 
Шырока выкарыстоўваюцца фондавыя запісы і архіўныя дакументы. У 
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рамках праграмы выходзіць рубрыка па музычных заяўках ветэранаў 
«На добры ўспамін». 

Радыёсустрэчы франтавікоў, сваякоў і старых сяброў праз дзеся-
цігоддзі арганізуюцца ў публіцыстычнай праграме «Помні імя сваё ...».  
На прыкладзе біяграфій яе ўдзельнікаў, мы даследуем лёсы, па матэ-
рыялах пошукавых груп праводзім журналісцкія расследаванні. Ас-
ноўная частка праграмы прысвечана пошуку невядомых салдат, ге-
рояў Перамогі, франтавых сяброў, устанаўленню месцаў пахавання 
загінуўшых у гады вайны. 

У праекце «Тэатр Беларускага радыё» транслююцца радыёспектаклі 
на ваенную тэматыку: «Васіль Корж» (па п’есе С. Грахоўскага), «Мёрт-
вым не баліць» (па аповесці В. Быкава), «Вазьму твой боль» (па рама-
не І. Шамякіна), «Чарняхоўскі» (па рамане І. Мележа «Мінскі напра-
мак»), «Хатынская аповесць» (па аповесці А. Адамовіча), «Пастка» (па 
аповесці В. Быкава) і іншыя. 

У эфір выйшаў тэматычны цыкл радыёкампазіцый «У вузел звязваю 
тугу...» па ваенных вершах беларускіх паэтаў А. Куляшова, П. Броўкі, 
М. Танка, П. Панчанкі, А. Бысіна, М. Лужаніна, Я. Купалы, Я. Коласа, 
П. Глебкі. Інсцэніраваны апавяданні на ваенную тэматыку беларускіх 
пісьменнікаў Л. Арабей, А. Дударава, К. Чорнага, Ф. Янкоўскага. 

За захаванне і памнажэнне нацыянальнай спадчыны творчы калектыў 
Першага нацыянальнага канала Беларускага радыё быў удастоены зала-
тога медаля ў намінацыі «Брэнд-Спадчына» па выніках прафесійнага 
конкурсу «Брэнд года-2008». 

Міжнароднае журы, у склад якога ўвайшлі вядомыя спецыялісты і экс-
перты ў галіне маркетынгу, брэнд-менеджменту, рэкламы і ка му нікацый 
з Беларусі, Украіны і Расіі, высока ацанілі дзейнасць канала па пашырэн-
ні інтарэсаў краіны ў міжнароднай медыяпрасторы, фарміраванні па-
чуцця патрыятызму і любові да роднай зямлі, выхаванні маладога пака-
лення на лепшых ўзорах беларускай культуры. Журы асобна адзначыла 
работу канала па прапагандзе беларускага мастацтва і мовы, а таксама 
ўклад ва ўмацаванне міждзяржаўных і сяброўскіх адносін. Падчас кон-
курснага абмеркавання неаднаразова падкрэслівалася асаблівая роля ка-
нала ў інфармаванні слухачоў пра падзеі ў палітычным, эканамічным і 
сацыяльным жыцці краіны і сусветнага супольніцтва. 

Рэалізацыя маркетынгавай стратэгіі развіцця і пашырэння пры сут-
насці канала на медыярынку таксама была адзначана бронзавым меда-
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лём ў прафесійнай намінацыі «Сродкі масавай інфармацыі». Галоўны 
інфармацыйны і грамадска-палітычны радыёканал Беларусі пастаянна 
ўдасканальваецца: штогод праводзяцца творчыя конкурсы праектаў, 
карэкціруецца сетка вяшчання і абнаўляецца музычнае афармленне. 

Фармаціраванне вяшчання дазволіла істотна пашырыць слухацкую 
аўдыторыю і замацавацца на першых рэйтынгавых пазіцыях. 

Па даных сацыялагічных даследаванняў, праведзеных Інстытутам 
сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доля аўдыторыі ка-
нала ў рэспубліцы складае 31,5 %, што больш як у тры разы перавышае 
паказчыкі радыёстанцый, якія ўваходзяць у тройку лідэраў. Штодзень 
перадачы Першага нацыянальнага слухаюць больш за 1 мільён жыхароў 
Беларусі. Дзякуючы онлайн-вяшчанню ў інтэрнэце канал ведаюць у 
многіх краінах далёкага і блізкага замежжа. 

Першы нацыянальны канал Беларускага радыё актыўна развівае 
стасункі з замежнымі партнёрамі. Рэгулярна праводзяцца міждзяржаў-
ныя радыёмасты, пашыраецца супрацоўніцтва з радыёкампаніямі Азер-
байджана, Літвы, Латвіі, Малдовы, Расіі, Украіны, краін-членаў Еўра-
пейскага і Азіяцкага вяшчальных саюзаў. 

На працягу апошніх пяці гадоў рэалізуецца дагавор з тэлерадыё-
вяшчальнай арганізацыяй Саюзнай дзяржавы аб сумеснай вытворчасці 
інфармацыйна-аналітычнай радыёперадачы «Беларусь – Расія». 

Традыцыйным стала штогадовае правядзенне Дзён Беларускага 
радыё на Радыё Малдовы, якія маюць станоўчы водгук у малдаўскіх 
радыёслухачоў. 

У рамках Пагаднення аб супрацоўніцтве ў сферы радыё і тэлебачан-
ня, падпісанага Белтэлерадыёкампаніяй і Кубінскім інстытутам радыё і 
тэлебачання на канале быў праведзены тэматычны радыёдзень, прысве-
чаны развіццю стасункаў Беларусі і Кубы. 

Прадстаўнікі канала пастаянна прымаюць удзел у мерапрыемствах, 
якія праводзіць Еўрапейскі вяшчальны саюз па тэматыцы радыёвяшчан-
ня. Сумесна з радыёстанцыяй «Беларусь» Першы нацыянальны канал 
рыхтуе і размяшчае інфармацыйныя праграмы аб жыцці Беларусі на 
серверы файлаабменнай сістэмы ЕВС «Euroradio News», удзельнікамі 
якой з’яўляюцца больш за 110 вяшчальных арганізацый.

Амаль 10 год на канале рэалізуецца сумесны з Радыё ААН праект 
«Навіны планеты», у якім знаходзяць адлюстраванне падзеі глабаль-
нага маштабу, абмяркоўваюцца праблемы, што хвалююць людзей па 
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ўсім свеце: забеспячэнне міжнароднай бяспекі, умацаванне сістэмы 
міжнароднага права, процідзеянне гандлю людзьмі і распаўсюджанню 
інфекцыйных захворванняў, экалагічныя праблемы і іншыя. Асаблівая 
ўвага надаецца ініцыятывам Беларусі ў дзейнасці ААН. 

Сярод перспектыўных планаў развіцця Першага нацыянальна-
га – далейшае павелічэнне долі рынку, павышэнне якасці праграмнага 
прадукту ў кантэксце агульных тэндэнцый развіцця радыёвяшчання і 
інтэграцыя ў міжнародную медыяпрастору.

К. Агеева 
дырэктар канала «Культура»

РАДЫЁ ДЛЯ ІНТЭЛЕКТУАЛАЎ
Каардынаты канала «Культура» Беларускага радыё ведаць не
абавязкова. Каб адшукаць яго ў эфіры, дастаткова проста па кру
ціць ручку настройкі прыёмніка і ўважліва прыслухацца. І калі 
вы пачулі сур’ёзную класічную ці сучасную акадэмічную музы
ку, літаратурны твор ў мастацкім прачытанні альбо дыскусію 
наконт апошняга вернісажа – вы на канале «Культура» Белару
скага радыё. І праўда, «Культура» – канал эксклюзіўны. Яго не 
пераблытаеш ні з якім іншым.
Напачатку крыху гісторыі. Канал «Культура» з’явіўся на Белару-

скім радыё ў ходзе рэформы, якую распачалі ў Белтэлерадыёкампаніі 
на пачатку другога тысячагоддзя. У яе выніку Беларускае радыё, якое 
мела амаль нязменныя структуру і сетку вяшчання на працягу некаль-
кіх дзесяцігоддзяў, рэалізавала шэраг крэатыўных ідэй і сінтэзіравала 
некалькі новых каналаў. Яны ў адной запрэжцы з мадэрнізаванымі 
старымі павінны былі максімальна ахапіць і задаволіць усю патэнцыяль-
ную аўдыторыю слухачоў. Адной з новых структур Беларускага радыё, 
што з’явіліся ў ходзе рэформы, стаў спецыялізаваны канал «Культура», 
пазыўныя якога ўпершыню прагучалі ў эфіры 1 студзеня 2002 года.

У аснову канцэпцыі новага канала лягла ідэя папулярызацыі нацыя-
нальнай культуры ў кантэксце сусветнага культурнага працэсу. Прак-
тычна адразу сфармуляваўся і дэвіз (або слоган) «Культуры»: «Мы 
выбіраем вечныя каштоўнасці». Дарэчы, бадай толькі канцэпцыя і дэвіз 
засталіся нязменнымі за амаль дзесяць гадоў вяшчання канала. Астатнія 
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складаемыя паняцця «радыёканал»: сетка і працягласць вяшчання, змест 
і фармат праектаў, калектыў штатных і пазаштатных аўтараў, афармлен-
не – усё гэта неаднаразова мянялася, фільтравалася, адным словам – 
удасканальвалася.

На момант стварэння «Культуры» падобных спецыялізаваных радыё-
каналаў не існавала ў постсавецкім эфіры. Таму «Культуры» першай да-
вялося апрабіраваць новыя журналісцкія ідэі, выпрацоўваць прынцыпы 
вёрсткі праграмы, шукаць сваю стылістыку. У прыватнасці, паступова 
былі вызначаны асаблівасці так званай мэтавай аўдыторыі. Слухачы 
«Культуры» – людзі вельмі дасведчаныя ў пытаннях гісторыі, літаратуры 
і мастацтва, таму ў вядучых павінны быць не проста высокі ўзровень 
эрудыцыі, але глыбокія веды і здольнасць цікава разважаць на абстрак-
тныя тэмы. Інакш слухачы зловяць іх на памылцы ці недакладнасці, а 
сумныя, без свежых ідэй, гутаркі проста не будуць слухаць. Гэта і мно-
гае іншае трэба было ўлічыць падчас «будаўніцтва» канала. 

Першаступенным у гэтым стваральным працэсе быў падбор су пра-
цоўнікаў. Пашанцавала, што ў калектыве радыё ў той час працавала шмат 
выдатных прафесіяналаў: журналістаў, музыказнаўцаў, літаратараў, якім 
падалася цікавай ідэя новага канала. Яны прапанавалі свае праграмы ў 
сетку «Культуры». Некаторыя з іх перажылі некалькі сезонаў і ствара-
юць, так бы мовіць, нязменную аснову, да якой далучаюцца іншыя ідэі і 
праграмы. Назаву некаторыя з асноўных праектаў канала. «Гасподы» – 
аўтарская праграма літаратурнай журналісткі Галіны Шаблінскай – з 
года ў год назірае за сучасным літаратурным працэсам у Беларусі. 
«Майстар-клас», праект музыказнаўцы Таццяны Песнякевіч, знаёміць 
слухачоў з творчасцю сучасных беларускіх кампазітараў. «Гасцінец» – 
праграма пра беларускі фальклор. З «доўгажыхароў» назаву яшчэ са-
мыя, бадай, папулярныя праекты: «Вечары на канапе», прысвечаныя 
рэтра-музыцы і «Бестселер» – літаратурныя чытанні выбітных твораў 
сусветнай літаратуры ў выкананні лепшых беларускіх артыстаў. 

Акрамя радыё-мэтраў касцяк калектыву канала складаюць прад-
стаўнікі маладога пакалення журналістаў, музыказнаўцаў, музыкантаў, 
культуролагаў, філолагаў, якія забяспечваюць самую дынамічную і «жы-
вую» частку эфіру канала. Гэта, вядома ж, навіны, якія гучаць кожную 
гадзіну, ранішняя двухгадзінная інфармацыйна-музычная праграма «У 
рытме дня» і забаўляльны эфір абедзеннай пары «Адчуванне часу». 
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Наогул, супрацоўнікі службы навін на канале – самы крэатыўны, 
мабільны і безадказны атрад супрацоўнікаў, які па прынцыпу 
ўзаемазамяняльнасці і ўзаемавыручкі забяспечвае ледзь ці не самы 
важкі «кавалак» эфіру, выконваючы пры тым, так бы мовіць, «разавыя 
даручэнні»: ад куратарства пазаштатніка да арганізацыі промаакцыі. 
Пачынала арганізоўваць службу навін канала «Культура» мала-
дая журналістка Святлана Колмак. Працягнуў і зараз  кіруе службай 
выпускнік Беларускага ўніверсітэта культуры і мастацтваў Уладзімір 
Трапянок. 

Дарэчы, не толькі журналісцкая адукацыя – з’яўляецца абавязковым 
кампанентам на наш спецыялізаваны канал. Бо акрамя ведаў і навыкаў па 
радыёжурналістыцы неабходны шырокі кругагляд, добры літаратурны і 
музычны густ, веды па гісторыі мастацтва і, галоўнае, звычка рэгулярна 
сачыць за навінкамі культурнага жыцця. Працуючы поплеч з вопытнымі 
радыёжурналістамі, моладзь канала хутка набірае сілу. І аўтарскія пра-
грамы некаторых маладых журналістаў вельмі высока ацэньваюцца 
слухачамі. Адна з самых папулярных, бадай, краязнаўчая праграма «Два 
кіламетры». Яе аўтар, Наталля Буландо, вандруе па краіне і расказвае 
пра розныя куткі праз прызму ўласнага ўспрымання, якому ўласціва 
назіральнасць, арыгінальнасць погляду на рэчы і з’явы і гранічны па-
трыятызм.

Аднак, сінтэз пакаленняў у калектыве  – не адзіная ўмова паспяховай 
работы такога спецыялізаванага канала, як «Культура». Бадай, галоўнай 
каштоўнасцю канала сталі пазаштатныя аўтары і вядучыя з ліку знака-
вых асоб беларускай культуры. На працягу ўсёй гісторыі канала свой 
важкі ўнёсак у яго змест зрабілі і робяць дзесяткі вядомых у краіне 
мастацтвазнаўцаў, артыстаў, рэжысёраў, літаратараў, кампазітараў, ма-
стакоў, навукоўцаў і г. д. Сярод іх мастацтвазнаўцы Алег Ойстрах і 
Мікалай Паграноўскі,  Юрый Іваноў і Надзея Высоцкая, музыказнаўцы 
Вольга Дадзіёмава і Ірына Мільто, мастак Сяргей Крыштаповіч і музы-
кант Сяргей Пукст. І многія іншыя вядомыя людзі беларускай культу-
ры, веды якіх, разважанні, энергетыка, шчодра аздабляюць эфір канала 
«Культура».

Так паступова, ад сезона да сезона, канал «Культура» стаў тым, 
чым ён з’яўляецца сёння: стыльным па афармленні, глыбокім па зме-
сту, сучасным па формах падачы матэрыялу. Менавіта такім ён заваяваў 
сваю слухацкую аўдыторыю, у якой прадстаўнікі самых розных слаёў 
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насельніцтва краіны: ад паляводаў і рабочых да акадэмікаў і майстроў 
мастацтваў. Менавіта такі дыяпазон сваіх прыхільнікаў канал збірае пад-
час прэзентацый «Культуры». Аб’ядноўвае ўсіх гэтых розных па ўзросту, 
адукаванасці і жыццёваму вопыту людзей цікавасць да гісторыі і куль-
туры роднай краіны, любоў да высокага мастацкага слова і класічнай 
музыкі, аналітычны падыход да з’яў і падзей у жыцці, літаратуры і ма-
стацтве.

На жаль, актыўныя і патэнцыяльныя слухачы «Культуры» складаюць 
невялікі працэнт радыёаўдыторыі краіны. Зазначу толькі, што ва ўсе 
часы прыхільнікаў інтэлектуальнай літаратуры і музыкі было значна ме-
ней, чым аматараў так званай масавай культуры, якая таксама існавала 
ва ўсе часы і, не патрабуючы аніякіх інтэлектуальных намаганняў, па-
спяхова выконвала забаўляльную функцыю. Як вядома, і сёння ў свеце 
больш запатрабаваная менавіта масавая культура. Тым больш, што яна ў 
наш час стала вельмі добра арганізаваным і прыбытковым бізнесам.

Таму нельга моцна разлічваць на тое, што да «Культуры» ў бліжэйшы 
час далучацца шырокія масы слухачоў і рэйтынгі «зашкаляць». Павы-
шэнне інтэлектуальнага ўзроўню нацыі – справа не аднаго года і не ад-
ной структуры. Але з думкай пра тое, што вада і камень точыць, свой 
сціплы ўнёсак у вырашэнне гэтай высокароднай і складанай задачы 
калектыў канала стараецца рабіць. 

Такім чынам, калектыў канала працуе для інтэлектуалаў, якія рады 
знайсці ў беларускім эфіры аднадумцаў і, разам з тым, стараецца па-
шыраць кола сваіх слухачоў. У першую чаргу, пашырыць аўдыторыю 
радыёканала можна за кошт стварэння новых праграм, разлічаных на 
неахопленыя катэгорыі слухачоў. 

Шляхі для вырашэння гэтай задачы могуць быць розныя. Самы про-
сты – ствараць праекты на больш папулярных музычных і літаратурных 
матэрыялах. Іншымі словамі – дапусціць прысутнасць у эфіры канала 
твораў, хутчэй уласцівых масавай культуры. Мы паспрабавалі спрасціць 
эфір з дапамогай праектаў пра папулярную музыку і літаратурных 
чытанняў сучаснай авантурнай прозы. У гэтых праграм з’явіліся ўдзяч-
ныя слухачы. Але яны слухалі толькі тое, што іх цікавіла: скажам, 
праграму з клубнай музыкай або чытку дэтэктыўнага рамана, а пасля 
пераключаліся на іншую радыёхвалю. У той жа час нашыя пастаян-
ныя слухачы пачалі скардзіцца на з’яўленне ў эфіры канала «папсы» і 
літаратуры сумніцельнай якасці.
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Так мы прыйшлі да высновы, што нават з благой мэтай пашырэння 
аўдыторыі не варта апускацца да слухачоў, а трэба старацца ўзнімаць 
слухача да сябе. А яшчэ лепей выхаваць свайго слухача. Так у нас 
з’явілася ідэя стварыць штодзённы гадзінны праект для дзяцей. Яго 
ўзялася распрацоўваць маладая журналістка, вельмі здольны арганізатар 
Таццяна Гулевіч, якая стварыла дружную і актыўную творчую групу з 
маладых «мамачак» канала, якіх вельмі цікавяць розныя аспекты вы-
хавання дзяцей. Так на «Культуры» з’явіўся праект для дзяцей і пра дзя-
цей «Мэры Попінс». Яго слухачамі і ўдзельнікамі ў першую чаргу сталі 
актыўныя, захопленыя дзеці, таленавітыя і амбіцыёзныя. Ім спадабалася 
магчымасць расказаць пра свае поспехі ў эфіры. Менавіта яны і іх сяб-
ры, на нашу думку, стануць з часам нашымі актыўнымі слухачамі.

І наогул, як вядома, новыя ідэі і праекты не нараджаюцца на пустым 
месцы. Гэта тычыцца і развіцця радыёканала. Павінны з’явіцца неаб-
ходныя магчымасці для рэалізацыі той ці іншай ідэі: матэрыяльныя, 
тэхнічныя, творчыя.

Дастаткова прасачыць станаўленне адной з галоўных складаемых 
эфіра канала «Культура» – яго музычнага вяшчання. У першым сезо-
не вяшчання канала большасць музычных праграм ствараліся на базе 
матэрыялаў з фондаў Беларускага радыё. З цягам часу з’явіліся тэхнічныя 
магчымасці правядзення прамых трансляцый новых канцэртаў з роз-
ных пляцовак краіны. У калектыў прыйшлі маладыя спецыялісты, якім 
было цікава працаваць менавіта ў такім рэжыме і якія падключыліся 
да арганізацыі трансляцый. Так, у прыватнасці, выпускнік Беларускай 
акадэміі музыкі Віктар Кісцень разам з ветэранам радыё музыказнаўцай 
Людмілай Мітаковіч забяспечвалі і забяспечваюць усе прамыя транс-
ляцыі беларускай музыкі ў эфіры канала. Лепшыя трансляцыі мы 
да таго ж накіроўваем у так званы «сусветны абменны канцэртны 
фонд», арганізаваны Еўрапейскім вяшчальным саюзам, членам яко-
га з’яў ляецца Белтэлерадыёкампанія. Дарэчы, тэхнічная магчымасць 
паўдзельнічаць у гэтым міжнародным праекце з’явілася ў нас толькі 
пару год таму. Вядома ж, мы яе адразу скарысталі. У сваю чаргу, з гэ-
тага фонда мы маем магчымасць узяць для трансляцыі на канале любы 
канцэрт з любой канцэртнай пляцоўкі свету. Такім чынам, з дапамогай 
нашага канала беларускія меламаны ў курсе апошніх музычных па дзей 
света. Гэтак жа, дарэчы, як нашыя беларускія канцэрты могуць паслу-
хаць меламаны са ўсяго света. Напрыклад, сёлета адпраўленыя намі 
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беларускія канцэрты ўзялі для трансляцыі радыёвяшчальныя ўстановы 
з Румыніі, Славеніі, Даніі, Аўстраліі, Польшчы, Швецыі, Малдовы, 
Германіі, Сербіі, Вялікабрытаніі, Ізраіля, Галандыі, Чэхіі.

Так што радыёканал, як любы жывы арганізм мае здольнасць раз-
вівацца і ўдасканальвацца, што патрабуе ад яго калектыва пастаян-
най творчасці і новых ідэй. І не толькі чыста журналісцкіх, але і 
арганізацыйных, і тэхналагічных. Бо, як любяць казаць у нас на радыё, – 
радыё павінна гаварыць заўсёды, пры любых абставінах. А часам у пра-
цэсе пераадолення якіхсьці цяжкасцяў наогул можа нарадзіцца нешта 
новае, цікавае і перспектыўнае.

Нагадаю ў гэтым кантэксце гісторыю са станаўленнем на канале 
літаратурна-мастацкага вяшчання. З першых дзён работы канала мы 
трансліравалі на яго хвалях літаратурна-мастацкія матэрыялы з фон-
да Беларускага радыё: радыёспектаклі, пастаноўкі, мастацкія чытанні. 
Арыгінальных твораў гэтых жанраў зрабіць не было магчымасці з-за 
капітальнага рамонту ўсіх студый, прызначаных для такой работы. Ра зам 
з тым, хацелася прапанаваць слухачам новыя творы і новыя трактоўкі. 
Тады мы вырашылі арганізаваць мастацкія чытанні літаратурных твораў 
ў прамым эфіры. Так у эфіры канала з’явіліся штодзённыя рубрыкі 
«Бестселер», дзе чыталіся творы сусветнай літаратуры, і «Беларуская 
анталогія», дзе слухачы ўспамінаюць класіку і знаёмяцца з новымі 
творамі беларускай літаратуры.

Выкананне літаратурных твораў у рэжыме онлайн рызыкнулі па-
спрабаваць далёка не ўсе мэтры беларускай сцэны. Але многія здолелі 
адчуць своеасаблівы драйв ад працы ў такім рэжыме, сталі нашымі 
пастаяннымі чытальнікамі і лічаць гэты эфірны вопыт цікавай часткай 
сваёй прафесійнай біяграфіі. Так, нарыклад, кнігу эсэ Янкі Сіпакова 
«Зялёны лісток на планеце Зямля» ў прамым эфіры прачытала народ-
ная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч, а раман Скота Фіцджэральда 
«Вялікі Гэтсбі» – артыст Алег Сідорчык. З часам чыткі ў прамым эфіры 
ўдасканаліліся настолькі, што рэжысёры пачалі аздабляць іх не проста 
фонавай музыкай, але некалькімі музычнымі тэмамі, якія дапамагалі 
стварэнню вобраза таго ці іншага героя або настрою ў той ці іншы мо-
мант развіцця падзей. Такім чынам чытанні ў прамым эфіры станавіліся 
ўсё больш дасканалымі і арганічнымі. І хаця пры рабоце ў рэжыме он-
лайн не выключаны памылкі акцёра ці гукарэжысёра, збояў такіх амаль 
не было і некаторыя літаратурныя творы, прачытаныя ў прамым эфіры 



39

канала мы здалі ў фонд і для паўторнага выкарыстання, і як узоры 
пэўнай старонкі гісторыі канала. 

На заключэнне адзначу, што жыццё звычайна падкідвае як новыя 
магчымасці, так і новыя праблемы. Адны трэба скарыстоўваць, другія 
вырашаць і няўхільна развіваць і ўдасканальваць. Гэта тычыцца, дарэчы 
і канала «Культура». Радыё павінна гаварыць заўсёды.

Н. Гальпяровіч
галоўны дырэктар галоўнай дырэкцыі замежнага вяшчання 

Беларускага радыё 

НА МІЖНАРОДНАЙ ХВАЛІ
«...Я хацеў бы выказаць падзяку за перадачу навін з Беларусі. Гэтым 

вы дзеліцеся сваёй інфармацыяй з калегамі з грамадскіх сродкаў маса-
вай інфармацыі Еўропы і ўсяго свету. ...Эфектыўнасць вашага вяшчання 
складае 34 працэнты – гэта адзін з найвышэйшых паказчыкаў сярод 125 
кампаній, якія выкарыстоўваюць вашу платформу»...

Гэты ліст прыслаў на адрас радыёстанцыі «Беларусь» НГТРК РБ 
кіраўнік аддзела навін радыёвяшчання Еўрапейскага вяшчальнага саю-
за Майкл Мулейн.

Што і казаць, прыемна чытаць такія лісты, як і ўсю шматлікую по-
шту, якая прыходзіць штодзённа на Чырвоную, 4 з усіх куткоў нашай 
планеты.

А пачыналася міжнароднае вяшчанне Беларускага радыё ў далёкім 
1952 годзе з дзвюх гадзін у суткі на беларускай мове для нашых 
суайчыннікаў за мяжой.

Сёння радыёстанцыя «Беларусь» вяшчае ў міжнароднай медыя-
прасторы каля 60 гадзін у суткі на сямі мовах: беларускай, рускай, 
англійскай, нямецкай, французскай, іспанскай і польскай.

«Беларусь» працуе для замежнага радыёслухача ў трох сегмен-
тах: традыцыйным (кароткія і сярэднія хвалі), дзе праз перадатчыкі 
ахопліваюцца звыш 20 краін Еўропы; FM-дыяпазоне, які пакрывае 
пагранічныя раёны; інтэрнэт-вяшчанне.

У 2004 годзе ў радыёстанцыі было чатыры гадзіны вяшчання ў суткі 
і чатыры мовы, прычым нямецкай і англійскай было па паўтары гадзіны 
ў тыдзень.
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Таму першая задача, што была пастаўлена кіраўніцтвам Белтэле-
радыёкампаніі – асвоіць інтэрнэт-вяшчанне на англійскай мове. І ка-
лектыў радыёстанцыі «Беларусі» з гэтым справіўся. Сёння інтэрнэт-
вяшчанне вядзецца круглыя суткі ў рэжыме рэальнага часу на сямі 
мовах. А перадачы вядуцца ў тым жа фармаце, што і ў эфіры. 

Другі важны крок радыёстанцыі – сувязь з нямецкай станцыяй 
«Радыё-700», дзе «Беларусь» арэндуе перадатчык. Штодня на хвалях гэ-
тай радыёстанцыі дзве гадзіны ў прам-тайм гучаць перадачы «Беларусі« 
на нямецкай мове.

Нядаўна кіраўнік «Радыё-700» Крыстыян Мілінг быў у Мінску і 
расказаў, як у яго на радзіме паставіліся да нашых агульных стасункаў. 
Спачатку быў пэўны недавер, але цяпер нашы партнёры пераканаліся, 
што, па словах Мілінга, мы не займаемся палітпрапагандай, а з’яўляемся 
візітнай карткай краіны. Па словах Крыстыяна Мілінга, яму асабліва па-
дабаюцца радыёпаштоўкі «Беларусі», дзе на фоне музыкі ідзе аповед 
пра адметныя мясціны нашай рэспублікі. 

Аналагічная дамова аб трансляцыі падпісана з польскай радыёстан-
цыяй «Артадоксія», вядуцца перамовы на гэтую тэму з латвійскім радыё 
«Домская плошча».

Пасля пачатку вяшчання ў інтэрнэце журналісты «Беларусі» сталі 
атрымліваць вельмі многа лістоў ад слухачоў з самых аддаленых мясцін 
планеты. Амаль ва ўсіх паштоўках прасочваецца думка: у свеце мала ін-
фар мацыі пра Беларусь. Многіх слухачоў цікавіць гісторыя нашай краіны, 
рысы менталітэта беларусаў, тое чым яны адрозніваюцца ад іншых 
народаў. Вялікую цікавасць выклікае беларуская музыка, мастацтва.

Дарэчы, на хвалях радыёстанцыі «Беларусь» гучаць перадачы па 
лістах слухачоў, праводзяцца ўрокі беларускай мовы на англійскай, ня-
мецкай, польскай мовах.

Такі аб’ём работы, спецыфіка нашага вяшчання ставяць перад ка-
лектывам сур’ёзныя задачы, патрабуюць адпаведнай падрыхтоўкі, высо-
кага майстэрства. Аснову калектыву «Беларусі» складаюць выпускнікі 
аддзяленння міжнароднай журналістыкі Інстытута журналістыкі БДУ і 
Мінскага лінгвістычнага ўніверсітэта. На радыёстанцыі працуюць два 
кандыдаты навук, аспіранты, магістры, пераможцы рэспубліканскіх 
алім піяд, лаўрэаты шматлікіх творчых конкурсаў. Большасць з’яў-
ляюцца членамі Беларускага саюза журналістаў, двое – члены Саюза 
пісьменнікаў Беларусі.
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У калектыве спалучаюцца вопыт ветэранаў і энергія маладых. Больш 
за дваццаць гадоў працуе ў міжнародным эфіры Ганна Махавікова, ад 
радавога супрацоўніка да загадчыка аддзела падрыхтоўкі праграм на за-
межных мовах вырас Вячаслаў Лакцюшын, ярка і творча на некалькіх 
мовах вяшчання працуюць маладыя супрацоўнікі Вольга Блажэвіч, Тац-
цяна Сівец, Дзмітрый Занеўскі, Алёна Зенчык.

Усяго некалькі месяцаў у штаце пасля размеркавання працуе сёлет-
няя выпускніца Інстытута журналістыкі Таццяна Гаргалык. Але яшчэ 
будучы студэнткай яна актыўна супрацоўнічала з рэдакцыяй, зарэка-
мендавала сябе творчым актыўным журналістам. Упэўненыя крокі ў 
эфіры робяць і іншыя выпускнікі журналісцкай Альма-матар: Аляксей 
Кулік, Вераніка Барысёнак. На радыёстанцыі «Беларусь» увайшло ў тра-
дыцыю штогод запрашаць на работу найбольш цікавых і таленавітых 
выпускнікоў Інстытута журналістыкі БДУ.

Сёлета з 1 верасня аб’ём арыгінальнага вяшчання павялічыўся на 15 
гадзін у месяц. У вяшчальную сетку ўключаны новыя і абноўленыя пра-
грамы грамадска-палітычнай і сацыяльна-эканамічнай тэматыкі. Значна 
дапоўнена канцэпцыя інфармацыйнай праграмы «Беларусь у люстэрку 
падзей», больш насычанай стала выніковая інфармацыйна-аналітычная 
праграма «Дзень краіны».

Абноўлена музычнае афармленне праграм, выкарыстоўваюцца но-
выя спосабы іх дастаўкі, сучасныя інфармацыйныя платформы.

Замежнае вяшчанне Беларускага радыё зрабіла з часу свайго засна-
вання істотныя і важкія крокі ў міжнародным эфіры. «Беларусь» стала 
паўнацэнным каналам, які ведаюць і слухаюць у шмат якіх краінах свету. 
З першых вуснаў радыёстанцыя нясе інфармацыю аб нашай краіне, ства-
рае прывабны вобраз Беларусі. Яно па праву з’яўляецца паслом добрай 
волі, мастом дабрасуседства і сяброўскіх стасункаў паміж народамі. 

А. Міхалевіч 
дырэктар радыёстанцыі «Сталіца»

«СТАЛІЦУ» СЛУХАЕ ЎСЯ КРАІНА
З моманту свайго нараджэння – 21 верасня 1998 года – калектыў 

радыёстанцыі прытрымліваецца прынцыпу «Радыё “Сталіца” – наша 
радыё». У тыя часы перад журналістамі стаяла нялёгкая задача: ства-



42

рыць дзяржаўную беларускамоўную радыёстанцыю, здольную канку-
рыраваць з недзяржаўнымі радыёстанцыямі. І цяпер з гонарам можна 
адзначыць: калектыў «Сталіцы» з гэтай задачай справіўся, даказаўшы, 
што дзяржаўнае радыё можа быць і прэстыжным, і канкурэнтаздоль-
ным. Значным фактарам прыцягнення аўдыторыі з’яуляецца і той факт, 
што станцыя сёння даступная слухачам усёй краіны.

Штодзённа радыё «Сталіца» суправаджае сваіх слухачоў 20 гадзін: з 
06:00 да 02:00 на ўльтракароткіх хвалях – УКХ 72.89 і ў рэжыме рэаль-
нага часу ў інтэрнэце. За 12 год творчай біяграфіі радыёстанцыя набыла 
сталых і, самае прыемнае, зацікаўленых слухачоў. 

Зараз радыё «Сталіца» мае ўстойлівую аўдыторыю з высокай ступен-
ню даверу да сваіх праграм. Шырокія магчымасці сучаснага радыёэфіру 
і зацікаўленасць аўдыторыі патрабуюць ад нас павышэння прафесійнага 
ўзроўню, аператыўнага ўдасканалення сеткі вяшчання і, самае галоўнае, 
уключэння ў эфір больш інфармацыйных, аналітычных і пазнавальных 
праграм. 

У штаце радыёстанцыі – кваліфікаваныя спецыялісты, гэта калектыў 
аднадумцаў, якія знаходзяцца ў пастаянным творчым пошуку. Адмет-
насцю з’яўляецца і тое, што на хвалях «Сталіцы» вельмі шырока 
асвят ляецца жыццё Мінска, Мінскай вобласці і рэспублікі ў праграме 
«Сёння і заўтра», якую рыхтуюць Ала Рыжэвіч, Алена Лычагіна і Ігар 
Емельяновіч. Гэтая праграма выходзіць таксама і на хвалях Першага на-
цыянальнага канала.

За апошнія гады істотна змяніўся эфірны твар радыёстанцыі. І 
выклікана гэта не толькі тымі задачамі, якія мы, як структура Белару-
скага радыё, абавязаны вырашаць: расказваць пра палітыку кіраўніцтва 
краіны, асвятляць усе значныя падзеі, прапагандаваць беларускую куль-
туру, павышаючы такім чынам інфармаванасць аўдыторыі і яе інтэ-
лектуальны ўзровень. Справа яшчэ і ў тым, што ў эфірнай прасторы 
краіны, асабліва ў сталіцы, існуе каля двух дзесяткаў недзяржаўных, ка-
мерцыйных радыёстанцый, а таму «Сталіца» абавязаны мець менавіта 
свой арыгінальны стыль, вытрымліваць аптымальныя прапорцыі інфар-
мацыйна-аналітычнага, культурна-пазнавальнага і музычнага вя шчан ня. 
Сёння журналісты як ніколі адчуваюць, што да слухача трэба адносіцца 
з вялікай павагай, бо ён патрабуе не толькі і не столькі музыкі і забаў у 
эфіры, але і сур’ёзнай размовы пра надзённае, аператыўных навін. Дарэ-
чы, з новага сезона пачаўся пераход да штогадзінных выпускаў навін.
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Галасы вядучых эфіру з раніцы і да позняга вечара нясуць добры 
і пазітыўны настрой, зарад бадзёрасці, а таксама музыку як розных 
сучасных накірункаў, так і творы мінулых часоў. Сацыяльна значныя 
аўтарскія праекты «Землякі», «Сельскі напрамак», «Доблесць», «Мала-
дзёжны праспект», «Школа мільянера» рыхтуюць супрацоўнікі службы 
інфармацыі Алена Барздыка, Пятро Варахобін, Ігар Емельяновіч, Алена 
Лычагіна, Алесь Праўдзін, Ала Рыжэвіч. Пра спартыўныя перамогі кож-
ны дзень у выпусках «Сталіца-спорт» расказвае спартыўны каментатар 
Аляксей Тэрра.

Сваіх слухачоў знайшлі і такія праграмы, як «Пятае кола», «Тур па 
Беларусі», «Краіна футболу», «Шоу ў пясочніцы», «Экзотыка», «Ад-
нойчы з песняй», «Дамашняя акадэмія», «У адзіным экзэмпляры», 
«Сталічны калейдаскоп», «Абарваная струна», «Не сумуй», «Сталічная 
дыскатэка», «Дзённы кінасеанс», «Спакойна, вы ў эфіры» і іншыя.

Сёлетні вяшчальны сезон падарыў слухачу новыя праграмы і праек-
ты, а таксама сустрэчы з ужо знаёмымі перадачамі, якія выйшлі ў эфір 
у абноўленым фармаце. Сярод новых – «Знак якасці» (пра палітыку 
дзяржавы ў галіне якасці), «Без бар’ераў» (аб стварэнні безбар’ернага 
асяроддзя і рэабілітацыі інвалідаў), «Пытанні пра Беларусь» (сумесная з 
Інстытутам гісторыі, мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклора Нацыя-
нальнай акадэміі навук інфармацыйна-пазнавальная праграма), «Асо-
ба» (інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра вядомых людзей), 
«Ну і дзянёк» (інтэрактыўная музычна-пазнавальная), «Музычны пая-
дынак» (інфармацыйна-забаўляльная), «Культурная сфера» (культурна-
асветніцкая праграма). Абноўлена ранішняе сямейнае інтэрактыўнае 
шоу «Раніца ў нядзельку». Зменена структура музычна-забаўляльнага 
вяшчання. Па буднях з 7.00 да 12.00 гучыць інфармацыйна-музычны ка-
нал «Ранішні кактэйль».

Гучанне большасці нашых праграм у прамым эфіры, тэлефонная су-
вязь са слухачамі, выкарыстанне папулярнага СМС-сервісу і наяўнасць 
на сайце станцыі гасцявой кнігі дазваляюць у поўным сэнсе слова тры-
маць пастаянную і жывую сувязь з аўдыторыяй, даваць магчымасць 
слухачам удзельнічаць у размовах з героямі перадач. 

У гэтым сэнсе паказальнай з’яўляецца праграма «Месца сустрэчы – 
радыё «Сталіца». Слухач разам з вядучым становіцца сааўтарам размоў з 
палітычнымі дзеячамі, кіраўнікамі арганізацый і ўстаноў, прадстаўнікамі 
дыпламатычных місій, навукоўцамі. Поспех праграмы і ў тым, што для 
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абмеркавання выносіцца тэма, якая цікавіць нас менавіта сёння. А гэта 
могуць быць праблемы развіцця нацыянальнага кінематографа або 
эпідэміялагічнай абстаноўкі, стасункі Рэспублікі Беларусь з сусветнай 
супольнасцю і суседнімі краінамі, праблемы будаўніцтва АЭС альбо 
добраўпарадкавання населеных пунктаў. 

Сёння відавочна: істотнае павелічэнне інфармацыйнага і грамадска-
палітычнага вяшчання і колькасці пазнавальных праграм стала складні-
кам замацавання за радыёстанцыяй іміджу сур’ёзнай і рэспектабельнай. 
Натуральна, што павелічэнне аб’ёму «сур’ёзных» праграм не адбілася 
на музычнай палітыцы, якая па-ранейшаму вызначаецца імкненнем не 
проста перадаваць музыку, але рабіць гэта сістэмна, праз тэматычныя 
праграмы і канцэрты, з улікам пажаданняў слухачоў. У гэтым таксама 
вялікае і станоўчае адрозненне «Сталіцы» ад даволі распаўсюджанага 
сярод нашых многіх радыёстанцый фармату Urban Hits Contemporary 
(фармат гарадскога хіта).

Галоўная ж задача радыё «Сталіца» – і надалей заставацца надзей-
най, добразычлівай крыніцай інфармацыі на роднай мове, несці слуха-
чам добрыя навіны і цудоўную музыку.

T. Щербина 
директор радиостанции «Радиус-FM»

ВСЕГДА В «РАДИУСЕ»...
Радиостанция «Радиус-FM» появилась в эфире 12 июля 2003 года 

в 6 часов утра. 27 передатчиков, расположенных по территории всей 
страны, позволяют «Радиус-FM» охватить более 90 процентов населе-
ния Беларуси и жителей приграничных территорий Польши, Литвы, 
Латвии, России и Украины. Объем вещания радиостанции составляет 
24 часа в сутки. 

«Проповедуя» в музыкальной форматной политике Urban Hits 
Contemporary (формат городского хита), станция шаг за шагом шла к 
формату нынешнему: информационно-музыкальному и развлекательно-
познавательному, при соотношении информационно-познавательных и 
музыкальных программ 60 % к 40 % процентам.

Сегодня «Радиус-FM» после Первого национального канала – лидер 
по охвату слушательской аудитории в стране, где в «похожем» формате 
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вещает не один десяток станций. Такой статус радиостанции, естествен-
но, позволяет ей занимать весьма уверенные позиции и на рекламном 
рынке страны.

Как выглядит сетка вещания? Информационное наполнение радио-
станции составляют новостные и аналитические программы, а так-
же тематические – об экономике, науке, музыке, культуре, кино, шоу-
бизнесе.

Информация – это не только новости. Это эксперт-консультации и 
обзоры «Юрист-консультант», «Финансовые рынки», «Недвижимость», 
полезные советы и актуальные факты в передачах «Здоровый интерес», 
«Красиво!», «Ресторатор», «Факты из жизни», короткие (продолжитель-
ностью до 1 минуты) познавательные микрорубрики. Вещание основа-
но на блочном принципе с ротацией наиболее интересных программ.

Слоган радиостанции – девиз «Живи интересно!». Интересно – это 
значит разнообразная информация, познавательные программы, попу-
лярная современная белорусская и зарубежная музыка. Интересно – 
значит постоянный поиск новых тем. К примеру, в текущем сезоне мы 
представляем слушателям новую интерактивную дискуссионную про-
грамму с комментариями специалистов и опросом общественного мне-
ния «Полезный диалог»: ежедневно в прямом эфире ведущие вместе со 
специалистами и слушателями обсуждают какую-то актуальную тему.

Станция всегда подходит системно к освещению важнейших собы-
тий и кампаний в общественно-политической, культурной сферах жиз-
ни нашего государства.

Среди других новинок сезона – «Тайны истории» (неизвестные исто-
рические факты и новые исторические предположения, древние циви-
лизации, мифология и прочее интересное и непознанное); «Парковка» 
(программа, дающая устами сотрудников ГАИ практические советы и 
способы решения конкретных юридических задач; связанных с вожде-
нием автомобиля; «Брэнды» (история появления знаменитых торговых 
марок); «Портфолио» (познавательная программа о происхождении ин-
тересных имен, фамилий, географических названий); «Health-контроль» 
(программа о здоровье, о том, как держать себя в форме), «О чем говорят 
мужчины» (жизнь, девушки, карьера, техника, мужское здоровье и т. д.; 
короткая аудиоверсия мужского журнала). Смысл подобных программ – 
быть полезными слушателям, расширять их кругозор. Следует подчерк-
нуть, что ежегодно с учетом результатов рейтинговых исследований и 
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пожеланий радиослушателей сетка вещания «Радиус-FM» обновляется 
более чем на треть.

Наш слушатель образован, современен и, следовательно, весьма 
требователен как к уровню информационно-познавательных программ, 
так и к музыкально-развлекательному вещанию. Казалось бы, чего про-
ще – рассказывай анекдоты, извлекай на свет Божий светские и постель-
ные подробности и сплетни – и рейтинг обеспечен. Ан нет! Подобной 
«жвачки» серьезный человек давно накушался и, естественно, не станет 
тратить на нее свое время. Поэтому мы избрали серьезный тон разгово-
ра, не унижающий ни нас, ни аудиторию.

Отдельно следует сказать о музыкальной политике. Количественный 
и территориальный охват «Радиуса-FM» оказались весьма привлека-
тельными для крупнейших музыкальных лейблов и продюсерских цен-
тров ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому музыкальные новинки 
радиостанция получает значительно раньше своих конкурентов, что, 
естественно встречает одобрение у аудитории. При этом главным для 
«Радиуса-FM», как для структуры Белорусского радио, является популя-
ризация лучших произведений отечественных авторов и исполнителей.

В. Шэін
кандыдат гістарычных навук, дацэнт

СЛОВЫ АБ ГЕРАІЧНЫМ МІНУЛЫМ
Гутарка з былым дыктарам беларускага радыё, літаратарам 

Уладзімірам Міхайлавічам Юрэвічам (стэнаграма запісу 1975 г. 
Публікуецца ўпершыню).

– Уладзімір Міхайлавіч, якія ўспаміны, найбольш яркія факты, звя-
заныя з беларускім радыё ў гады Вялікай Айчыннай вайны, адбіліся ў 
Вашай памяці?

– У пачатку Вялікай Айчыннай вайны паўгода не чутно было ў эфіры 
беларускага слова, слова «Савецкай Беларусі». Замест яго наваяўленыя 
гаспадары, сабраўшы розных адшчапенцаў, буржуазных нацыяналістаў, 
атручвалі эфір перадачамі так званай краёвай радыёстанцыі белару-
скага генеральнага камісарыята. Беларутэнія, такое перакрыўленае 
на нацыяналістычны лад слова, мы слухалі ў Маскве, яно гучала з 
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вуснаў гебельсаўскіх падпявалаў, разносячы карычневы смурод і 
дэзінфармацыю. Самае страшнае было – гэта дэзінфармацыя. І тут 
Цэнтральны Камітэт партыі Беларусі ў канцы 1941 года, ведаючы, 
якая пачалася ідэалагічная апрацоўка насельніцтва па той бок фронту, 
прадпрыняў вельмі энергічныя захады для таго, каб аднавіць сапраўднае, 
«бальшавіцкае», як тады казалі, вяшчанне на беларускай мове.

Я павінен сказаць, што ўкраінскае вяшчанне аднавіла работу раней, 
недзе ў лістападзе 1941 года, у Маскве, а яшчэ раней у Саратаве. Разам 
з беларускім вяшчаннем у Маскве аднаўлялася эстонскае, латышскае, 
літоўскае і малдаўскае. Мы сабраліся ў такой дружнай сям’і. Гэта былі 
ўмовы, калі вораг быў разгромлены пад Масквой, і стваралася магчы-
масць заняцца па-сур’ёзнаму прапагандай для нашых людзей, – тых, хто 
змагаліся па той бок фронту, тых, хто жылі на Беларусі. І вось заснежа-
ная, засцюжаная, зацемненая, выведзеная з нармальнай каляі, франтавая 
Масква прыняла першую групу журналістаў пад Новы год, з тым, каб 
1-га студзеня 1942 года пачаць перадачы.

Спачатку вяшчанне вялі самі рэдактары: драматург Вячаслаў 
Палескі, які меў для гэтага пэўныя даныя, дапамагала яму спявачка 
Ганна Альшэўская. Умовы работы радыё ў гады вайны былі не тыя, 
якія мы маем цяпер, тэхніка была не тая, узнікала шмат перашкод, па-
куль слова даходзіла да адрасата. Усё гэта патрабавала ад дыктараў тых 
прафесіянальных якасцей, якія маглі б дапамагчы беларускаму слову 
прарвацца праз заслону без усякіх перашкод. 

– А як склаўся Ваш шлях на радыёстанцыю «Савецкая Беларусь»?
– Я быў здзіўлены, калі працуючы на адным з абаронных заводаў у 

Казані, атрымаў тэлеграму за подпісам сакратара ЦК КПБ Панамарэнкі 
аб тым, што мяне выклікаюць у Маскву. З дапамогай тагачаснага сакра-
тара Казанскага гаркама партыі Грэкавай я атрымаў дазвол з вялікімі 
цяжкасцямі, таму што абаронны завод не адпускаў людзей, і прыехаў у 
Маскву. Гэта было недзе ў канцы студзеня. Паўстала пытанне, як пачы-
наць нашы перадачы. Прыдумалі назву «Гаворыць радыёстанцыя «Са-
вецкая Беларусь» – і ўсё. Хацелася нечага больш шчырага, больш цёпла-
га. І тут нам дапамог радыёмітынг прадстаўнікоў беларускага народа, 
які адбыўся ў сярэдзіне студзеня ў Казані ў 1942 годзе. Там выступаў 
з прамовай Янка Купала. І вось прачытаўшы гэтую прамову, мы якраз 
натрапілі на тыя словы, якія потым былі тым сігналам, што пасылаўся 7 
разоў на суткі праз лінію фронту.
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Пад канец студзеня прагучаў наступны зварот: «Слухай нас, 
беларускі народ, слухай нас, родная беларуская зямля, гаворыць рады-
ёстанцыя «Савецкая Беларусь». І пасля гэтага ішоў адшуканы намі ў 
фанатэцы Усесаюзнага радыё марш на беларускую тэму ў апрацоўцы 
Жэльвінскага.

Вось такім чынам быў знойдзены той шчыры пасыл, з якім мы 
звярталіся да сваіх людзей па той бок фронту. Потым папоўнілася наша 
рэдакцыя. Напрыклад, адкрылі музычны аддзел. Спачатку музыкай 
прыйшлося мне займацца самому, таму што не было нікога, хто мог бы 
разабрацца ў гэтым акіяне музыкі Усесаюзнага радыё. А потым Усеса-
юзнае радыё дало нам чалавека, які ведаў музыку народаў СССР, у тым 
ліку беларускую. Гэта была Агароднік Серафіма. Яна, уласна кажучы, 
загадвала музычным аддзелам. Калі адкрылі маладзёжны аддзел, то спа-
чатку яго вяла Маслоўская, а потым Настасся Рокаш, якая працавала 
пасля вайны доўгі час рэдактарам «Піянера Беларусі».

– Як фарміравалася работа рэдакцыйных аддзелаў?
– Аддзелы, безумоўна, існавалі, але сама абстаноўка была выключ-

най. Мы працавалі ўсе ў такім зладжаным рытме, працавалі адным 
інтарэсам данесці слова на Радзіму як мага хутчэй.

У аснову работы самой рэдакцыі клалася зводка Інфармбюро. Ёю і 
вызначаўся характар самога вяшчання на цэлы дзень. Зводкі ў першай 
палове 42-га года былі ў асноўным бязрадасныя. Безумоўна, нашы пе-
радачы ўключалі матэрыялы, якія гаварылі аб гераізме савецкіх воінаў, 
аб першых подзвігах нашага народа: і тых, хто ваяваў на фронце, і тых, 
хто ваяваў у партызанах, у падполлі… Недзе пад канец 43-га года, з вы-
зваленнем першых раёнаў Беларусі, зводкі прыходзілі больш радасныя. 
У перадачах гаварылася пра нечуваныя зверствы, якія вораг чыніў на 
беларускай зямлі. Мы ўжо не баяліся насыціць і нейкім змрочным матэ-
рыялам нашы перадачы. 

Беларуская рэдакцыя змяшчалася ў будынку Усесаюзнага ра-
дыё, і я павінен сказаць, што мы атрымалі самыя цёплыя адносіны з 
боку супрацоўнікаў Усесаюзнага радыё. Усе ішлі нам насустрач: леп-
шы перадатчык, лепшая студыя, фанатэка, усе сродкі тэхнічныя былі 
прадстаўлены нам без усякіх абмежаванняў. І акрамя таго, дапамога 
была з ліку вопытных кадраў. Над кожнай зводкай (у той час вяшчанне 
вялося больш як на 60-ці мовах з Масквы) працаваў камінтэрн. Звычай-
на зводка Інфармбюро прыходзіла гадзін у дзесяць раніцы. Каля акенца 
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ў машынным бюро, дзе звычайна яна размножвалася на папяроснай па-
перы, выстройвалася чарга. Кожны хацеў схапіць зводку, каб у першай 
жа перадачы, якая выходзіла пасля дзесяці гадзін, паведаміць апошнія 
падзеі з фронта. Бывала, што спазнялася гэтая зводка ў часе такіх не-
прадбачаных падзей на фронце. Прыходзіла недзе апоўначы. А наша 
апошняя перадача ішла ў палове першай.

Здаралася, што, схапіўшы гэты не вельмі выразны экземпляр ад Са-
вецкага Інфармбюро за пяць мінут да пачатку перадачы, не паспявалі 
перакласці яе. Тады мы з Любоўю Якаўлеўнай Батвіннік бралі падкладалі 
белы ліст паперы і на хаду перакладалі. Гэта была змабілізаванасць усёй 
волі ў кожнага: і ў рэдактара, і ў тых, хто супрацоўнічаў на радыё, і ў 
саміх дыктараў. І пра гэты час неяк успамінаеш, што сапраўды нялёгка 
было па гэты бок фронту людзям, нялёгка было на фронце, нялёгка было 
і тым, хто працаваў у рэдакцыях друкаваных газет. Мне даводзілася бы-
ваць у рэдакцыі газеты «Савецкая Беларусь», якая размяшчалася ў бу-
дынку «Известий», таму што тут патрабавалася высокая аператыўнасць. 
Якімі крыніцамі інфармацыі мы карысталіся пасля зводкі Інфармбюро? 
Пра жыццё па той бок фронту нас інфармавалі звычайна Цэнтральны 
штаб партызанскага руху і Беларускі штаб партызанскага руху, куды 
амаль кожны дзень прыходзілі сувязныя. Многія з партызан прыходзілі 
да нас у студыю, мы іх выпускалі ў эфір, не называючы іх прозвішчаў. 
Напрыклад, таварыш К., таварыш Н., таварыш Л. і г. д. Яны расказвалі 
вельмі шмат розных фактаў, якімі карысталіся тыя пісьменнікі, што 
выступалі з публіцыстыкай. 

Успамінаю Кузьму Чорнага. Ён прыходзіў кожны дзень. Не працу-
ючы на радыёстанцыі, ён быў пастаянным наведвальнікам у рэдакцыі 
«Савецкай Беларусі». Ён прыходзіў кожны дзень да нас, таму што па-
ступала інфармацыя перш за ўсё на радыё. Сцяпан Майхровіч – адказны 
рэдактар, з раніцы пачынаў свой дзень з таго, што заходзіў у Цэнтраль-
ны партызанскі штаб, у Беларускі партызанскі штаб і адтуль прыносіў 
нейкія звесткі. І Кузьма Чорны прыходзіў да нас у рэдакцыю, садзіўся, 
я памятаю, у скураное крэсла. На сцяне вісела карта Беларусі, на пады-
ходзе да якой ужо з’явіліся чырвоныя сцяжкі. І вось ён часта, гледзячы 
на гэту карту, любіў паразважаць, пахвалявацца і казаў: «Гляньце, хлоп-
цы, як полымя ганьбы і нянавісці адганяе гітлераўскіх прыблудаў на за-
хад, выпальвае з нашай зямлі, як бы з воўчага логава. Мы хутка будзем 
у Беларусі». Ён вельмі перажываў пры знаёмстве з матэрыяламі, у якіх 
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гаварылася пра зверствы, пра глумленне над школамі, над культурнымі 
ўстановамі. Здавалася, адразу нараджаліся тыя памфлеты, якімі мы ця-
пер захапляемся, сабраныя потым у кніжцы «Кат у белай манішцы».

У 42-м у пачатку вясны, калі былі адкрыты Суражскія вароты, пра-
ход на лінію фронта, з’явілася магчымасць нейкім чынам пабываць у 
партызанаў, у таго ж знакамітага бацькі Міная. Памятаю, прыбег раз 
Пятро Усцінавіч Броўка, у Маскве тады ён быў, такі ўсхваляваны: «Вы 
чулі, што Суражскія вароты адкрыты? Вызваленне пачнецца адсюль, з 
Беларусі, з паўночнага ўсходу. Сёлетняя веснавая сяўба будзе праведзе-
на на Віцебшчыне абавязкова». І назаўтра ён прынёс вядомы ўсім верш 
«Будзем сеяць, Беларусь». Усяго 8 радкоў, верш аптымістычны, абна-
дзейваючы ўсіх. І, канешне, такія творы адразу ставіліся намі ў эфір. 

Здаралася так, што наляталі на Маскву варожыя самалёты. У пачат-
ку 42-га года, у 21 гадзіну ў Маскве аб’яўлялася паветраная трывога, у 
23 яна звычайна здымалася. Бывалі налёты, бывалі бомбы, ляцелі ўніз 
запальніцы, і нам, маладзейшым, прыходзілася выходзіць дзяжурыць на 
дах будынку Усесаюзнага радыё. Дзяжурылі, скідалі запальніцы. Але 
бывала так, што ўспамінаю, гасне святло ў студыі ў час перадачы, тады 
пераходзяць на аварыйнае святло, гэта значыць, толькі свеціцца агень-
чык, што мікрафон уключаны. Нельга было дапускаць, каб перадача 
спынілася. Час ад часу даводзілася чытаць вершы па памяці. Такім най-
больш пашыраным вершам, вершам-заклікам былі купалаўскія «Парты-
заны»: 

Партызаны, партызаны,
Беларускія сыны.
За няволю, за кайданы,
Рэжце гітлерцаў паганых,
Каб не ўскрэслі век яны.

Калі ў якія-небудзь дзве хвіліны працягвалася паўза, цемра, 
прыходзілася іх запаўняць і вершамі М. Танка «Не шкадуйце, хлопцы, 
пораху» і Пімена Панчанкі, іншых паэтаў.

Калі гаварыць аб прысутнасці слова пісьменнікаў у эфіры – яны 
зрабілі вялікі ўклад узлётам публіцыстычных думак аб хуткай пера-
мозе. Гэтаму ў вялікай ступені мы абавязаны беларускаму радыё. Ад-
туль чэрпалі пісьменнікі свой першы матэрыял, адтуль ішлі імпульсы 
для стварэння той пісьменніцкай публіцыстыкі, якая была на ўзбраенні 
нашых газет і нашага друку. Скажам, «Да зброі, беларускі народ», – з 
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такім заклікам звяртаўся Якуб Колас у лістоўках. Спачатку заклік быў 
перададзены па радыёстанцыі «Савецкая Беларусь». А зарадзіўся гэты 
зварот так. Мы дасылалі Якубу Коласу, які жыў у Ташкенце, агляд па-
дзей па гэты бок фронту. Калі хто-небудзь ехаў у Ташкент (па пошце 
такія рэчы не перасылаліся) мы адпраўлялі з ім пасланне да Я. Коласа 
з інфармацыяй аб тым, што робіцца за лініяй фронту. І вось менавіта на 
атрыманым матэрыяле ў 42-м годзе нарадзіўся гэты зварот. 

Там асабліва дарагія былі для нас радкі, якія ўсіх нас абнадзейвалі: 
«Дарагія мае браты, беларусы, кончылася фальшывая песня фашысцкіх 
брахуноў, падбрэхічаў, песня, у якой на ўсе лады спявалася, што нем-
цы непераможныя. Калі б перад вачыма гітлераўскіх сабак хоць на адну 
хвіліну паўстаў сапраўдны малюнак таго, што сталася з гэтай непера-
можнай ардой пад Масквой, яны б убачылі такія могілкі нямецкай ваен-
най славы, калі яшчэ ніхто ніколі не бачыў на свеце».

Інфармацыя, якую атрымліваў Я. Колас, пералівалася ў поўныя 
публіцыстычнага запалу вельмі палымяныя радкі, якія і чыталіся намі з 
поўнай аддачай душы.

Памятаю прыезд дзеда Талаша ў 1943 годзе. Ён прыехаў у Маскву 
як гаспадар. Запомнілася вось такая дэталь. Жыў ён у гасцініцы «Якар». 
Там была сталоўка. Дзед Талаш падсаджваўся да кожнага століка і 
з кожным заводзіў гаворку, хваліўся тым, як немцаў дапамагае біць. 
Аднойчы раніцай я бачыў такую карціну: на рагу вуліцы Грузінскай 
і вуліцы Горкага (тут заўсёды ішло наша войска на Захад, асабліва 
раніцай) адбываўся праезд калон, асабліва танкавых і стралковых час-
цей. Стары Талаш выходзіў, выбачайце, у адным споднім, накінуўшы 
толькі кажух, – так як ён выходзіў дома ў сябе ў Петрыкаве, – і стаяў 
так з паўгадзіны, гадзіну цэлую і глядзеў, цешыўся, як наша войска ідзе 
дабіваць немцаў.

Вельмі была складаная задача прывесці дзеда Талаша на радыё. Ён ча-
лавек невялікай граматы быў. Ён за столікам цікава мог гаварыць. Запісу 
тады не было. Магнітафона не было яшчэ ў вайну. Быў толькі светлавы 
запіс. На Усесаюзным радыё былі дзве ўстаноўкі «Танфоля» (як гра-
мафонны запіс, на алюмініевых дысках выразалася дарожка). Талаша 
запісалі якраз на гэты «Танфоль». Узяўся за гэта Васіль Бурносаў, вядо-
мы журналіст, які вёў у нас раздзел «Партызанскі раешнік». Высмейваў 
ворага сатырай, гумарам. У яго гэта вельмі складна выходзіла. Ён прывёў 
дзеда Талаша і вазіўся з ім нешта з паўдня, і 2 мінуты запісу ўсё ж такі 
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атрымалася. Цікавае было выступленне, з поўнай аддачай талашоўскага 
старыкоўскага гумару і запалу. 

Нашы заклікі прабіраліся праз лінію фронту, у гэтым мы былі 
ўпэўнены. Найбольш нас слухалі лётчыкі. Мы атрымлівалі шмат лістоў 
ад беларусаў-лётчыкаў, якія пеленгуючы свой самалёт, натыкаліся на 
нашу «Перапёлачку», натыкаліся на беларускія словы і дасылалі нам 
лісты. Нас слухалі сувязісты, палкавыя, дывізіённыя. Я атрымаў больш 
за 20 лістоў ад сваіх былых аднакашнікаў па інстытуце. Слухалі нас і 
тыя, хто прыходзіў з-за лініі, партызаны, калі мы спраўляліся, яны казалі, 
што часам нам удаецца ў падпольных умовах пачуць ваш голас. Так што, 
безумоўна, мы працавалі не дарэмна. Усесаюзнае радыё, якое не спыняла 
ні на адну хвіліну сваіх перадач з пачаткам вайны, адводзіла ў сваіх пера-
дачах вельмі шмат часу Беларусі. Дыктару Любові Якаўлеўне Батвіннік 
і мне даводзілася часам чытаць лісты па-беларуску, нават уключалі ў 
свае перадачы пісьмы на фронт для беларусаў. Тыя, якія пыталіся, ці 
жывы Купала, а дзе Колас, мы давалі адказ на гэта пісьмо.

Акрамя таго, інфармацыйныя перадачы Усесаюзнага радыё, і па лі-
тычная прапаганда, і літаратурнае вяшчанне, і музычнае вяшчанне вяло 
вельмі вялікую работу з нашай дапамогай. У самым пачатку, у студзені – 
лютым мы перадачы вялі з Дома гуказапісу з 2-га паверху пад зямлёй, 
каб на выпадак бамбёжак туды нічога не трапіла. 

Кіраўнікі ўрада былі частымі гасцямі: і Панамарэнка, і Гарбуноў, і 
сакратары ЦК камсамола, і Зімянін часта выступалі ў той час. Кожны 
дзень у рэдакцыю прыходзілі пісьменнікі Анатоль Астрэйка, Антон Бя-
левіч, Ілля Гурскі, Кандрат Крапіва, Міхась Лынькоў. Задумы многіх 
твораў былі заснаваны на матэрыяле нашых перадач. 

Акрамя таго, у нас было шырокае кола пісьменнікаў, якія ахвотна ішлі 
да нас: Суркоў, Сіманаў, Эрэнбург, Ванда Васілеўская і інш. Гэта была 
тая атмасфера, якая была накіравана на адно – каб наблізіць як мага хут-
чэй нашу перамогу. Панавала атмасфера шчырасці, інтэрнацыянальнай 
дружбы.

За паўгадзіны да нашай перадачы пачыналася італьянская перадача 
на італьянскай мове. Яна ішла з той самай студыі, адкуль мы вяшчалі. 
У ёй часта выступаў кіраўнік італьянскіх камуністаў Пальміра Тальяці. 
Разы тры адбыліся ў мяне з ім кароткія гутаркі. Ён ведаў трохі рускую 
мову. Падыходзіў: «Беларусы, як вашы партызаны там дзейнічаюць?». 
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Дыктары Усесаюзага радыё і мы збіраліся тры разы на тыдзень на 
творчую вучобу, у час вайны прафесіянальная вучоба не спынялася.

Заклік, якім мы заканчвалі кожную перадачу, быў таксама знойдзе-
ны з самага пачатку. Перадача заканчвалася такім заклікам: «Смерць 
нямецкім захопнікам, няхай жыве свабодная Савецкая Беларусь!».

І так 7 разоў за дзень.
Заключная перадача Беларускай рэдакцыі на хвалях Усесаюзнага ра-

дыё адбылася 20 верасня 1944 года. У гэты час ужо працавала ўзноўленая 
радыёстанцыя імя Саўнаркама Беларусі. А ў вызваленай сталіцы кож-
ную раніцу гучалі прывычныя даваенныя словы: «Гаворыць Мінск. До-
бры дзень, таварышы!».

Успамінаецца дзень 9-га мая. Раніца была незвычайная ў Мінску. І не 
толькі таму што свяціла сонца, а таму, што, здавалася, у кожнага з нас у 
грудзях было сваё сонца ў гэты дзень.

І паведамленне пра капітуляцыю Германіі, і загады Вярхоўнага 
Галоўнакамандуючага, звязаныя з Днём Перамогі, чыталіся мною.

Д. Яканюк
кандыдат філасофскіх навук, дацэнт

МУЗЫЧНАЕ ВЯШЧАННЕ БЕЛАРУСКАГА РАДЫЁ  
Ў 70-Я ГАДЫ ХХ СТАГОДДЗЯ

Мастацкагістарычны кантэкст. У Савецкім Саюзе ў 70-я гг. ХХ ст. 
была самая моцная ў свеце, разгалінаваная сістэма праваднога радыё-
вяшчання. Радыёкропкі былі амаль у кожнай кватэры, у кожнай вяско-
вай хаце. Дзе-нідзе ў сельскай мясцовасці ў той час яшчэ захаваліся 
чорна-папяровыя «талеркі» на сцяне, а ў гарадах яны былі заменены на 
радыёкропкі «Сож» Гомельскага радыёзавода. 

Гэтыя радыёкропкі, як правіла, гучалі «ад гімна да гімна» – з 
шасці гадзін раніцы да поўначы. Шматкватэрныя гарадскія дамы на-
ват праектаваліся ўжо з сістэмай праваднога радыё, якое, звычайна, 
выводзілася на кухню. У дамах 50–80-х гадоў забудовы гэта сістэма 
дзейнічае дагэтуль. Падобная сістэма праваднога радыёвяшчання яшчэ 
была і дзейнічае сёння толькі ў КНР. 

70-я гады ХХ ст. – гэта быў час абвастрэння т. зв. «халоднай вай-
ны». У музычным жыцці гэта адбілася тым, што савецкія музыканты 
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не заўсёды былі пажаданымі гасцямі за мяжой, а колькасць замежных 
выканаўцаў экстра класу ў Савецкім Саюзе (у тым ліку ў Беларусі), ад-
паведна, таксама рэзка паменшылася. Але затое знакамітыя савецкія 
музыканты, якія раней Беларусь міналі транзітам, цяпер абавязкова 
спыняліся для канцэртаў у Мінску. А Святаслаў Рыхтар нават узяў за 
традыцыю спыняцца на мяжы перад гастролямі ў Еўропе і даваць кан-
цэрты спачатку ў Мінску, а потым у Брэсцкім музычным вучылішчы або 
Гродзенскім Доме палітасветы. 

Дзякуючы гэтай палітычна-мастацкай абставіне ў фондзе радыё 
з’явіліся ўнікальныя запісы сумесных выступленняў маскоўскіх зна-
ка мітасцяў кшталту С. Рыхтара, Д. Ойстраха, Э. Гілельса, Л. Когана, 
І. Архіпавай, А. Абразцовай, дырыжораў Г. Раждзественскага, Я. Мра-
вінскага, Я. Святланава і інш. з Дзяржаўным сімфанічным аркестрам 
БССР, Камерным аркестрам у Мінскай філармоніі, у Беларускім тэатры 
оперы і балета. 

Такім чынам, з улікам насычанай дзейнасці музычных устаноў, му-
зычных тэатраў, кансерваторыі, Саюза кампазітараў і інш. музычнае 
жыццё Мінска і рэспублікі было надзвычай насычаным, і сёння можна 
на пэўнай часовай адлегласці сказаць, што было ўнікальным па арга-
нізаванасці, шматпланавасці жанраў, выканаўцаў, калектываў, па трыва-
лай цыклічнасці і каляндарнай забяспечанасці. Да таго, у святле сучас-
най музычна-жанравай прымітыўнасці і аднастайнасці ФМ-вяшчання 
можна засведчыць, што музычнае жыццё 70-х – гэта была разгалінаваная 
сістэма, у якой кожны з элементаў музычнай культуры быў «прыцёр-
ты», падтрыманы адзін адно. Так, кансерваторыя рэгулярна рыхтавала 
высокапрафесійныя маладыя кадры выканаўцаў, кампазітараў, музыка-
знаўцаў. Саюз кампазітараў забяспечваў рэгулярнымі прэм’ернымі тво-
рамі. Філармонія і тэатр оперы і балета фарміравалі адмысловую канцэрт-
ную публіку, і якасць філарманічных канцэртаў і музычных спектакляў 
была сусветнай. Нарэшце, музычная рэдакцыя Беларускага радыё ў гэ-
тай сістэме выконвала ці не самыя прыкметныя і важныя функцыі: яна 
прапагандавала гэты музычна-творчы вірун у эфіры, стварала прэцэдэнт 
публіцыстычна-музычнага «заражэння» радыёаўдыторыі жаданнем на-
ведваць канцэрты і музычныя спектаклі «рэальна». Яна ж, рэдакцыя, 
распаўсюджвала «на ўвесь свет» гукавую «карцінку» гэтага музычна-
вясёлкавага і арганізавана-шматбаковага музычнага жыцця Беларусі. Да 
таго ж «увекавечвала», «кансервавала» на магнітнай стужцы – запісвала 
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ў фонд сапраўды ўсё лепшае, дакладней, проста ўсё, што так ці інакш у 
музычных гуках адлюстроўвала тое дзесяцігоддзе жыцця Беларусі.

Таму мы гаворым пра асаблівае месца Беларускага радыё і яе 
Галоўнай рэдакцыі музычнага вяшчання, якое яны займалі ў сістэме 
мастацка-інфармацыйнага жыцця і мастацка-музычнага абмену ў 
грамадстве. Па-сутнасці, музычная рэдакцыя радыё была цэнтрам у 
арганізацыі музычнага эфірнага працэсу і аб’ядноўвала пад сваім струк-
турным і творчым патранатам увесь адмысловы музычна-вяшчальны 
рух і адпаведныя творча-вытворчыя структуры.

Арганізацыйная структура галоўнай рэдакцыі музычнага вя
шчан ня Беларускага радыё. Музычны эфір на Беларусім радыё забя-
спечвала адна з самых сталых рэдакцый – музычнага радыёвяшчання, 
якая ўзнікла спачатку як музычны сектар літаральна ў першыя месяцы 
пасля пачатку рэгулярнага радыёвяшчання ў Беларусі – адкрыцця 15 
лістапада 1925 года радыёстанцыі імя Саўнаркома БССР. 

Галоўная рэдакцыя музычнага радыёвяшчання ў 70-я гады была 
пераемніцай і ўтрымальніцай усіх арганізацыйных і творчых якасцей, 
якія сфарміраваліся і замацаваліся ў выніку эвалюцыі і самой рэдак-
цыйнай структуры, і музычнай радыёжурналістыкі, і ўсяго Беларускага 
радыё на той час. Музычная структура Беларускага радыё была ад са-
мога пачатку непарыўна звязана з музыкай і музычнай творчасцю (му-
зычны аддзел або, як тады ён называўся, музычны сектар), якія разам 
з інфармацыйным блокам («Радыёгазетай») склалі базу, аснову ўсяго 
радыёвяшчання. Нагадаем, што менавіта «пры» музычным сектары 
быў у 1928 годзе арганізаваны і яму падпарадкаваны сімфанічны ар-
кестр – першая дзяржаўная аркестравая структура (з 1930 года ў штаце 
Радыёстанцыі імя Саўнаркома БССР)1. Толькі ў 1937 годзе сімфанічны 
аркестр радыё быў пераведезны як самастойная структурная прафесійная 
адзінка ў штат Беларускай дзяржаўнай філармоніі. 

____________________
1 У тым жа 1928 годзе пры Мінскай радыёстанцыі быў арганізаваны і поль-

скі вакальны ансамбль, якім кіраваў кампазітар Васіль Яфімаў. Вядома, што 
вя шчанне на радыёстанцыі імя СНК БССР напрыканцы 20-х і да 1931 г. вя-
лося на чатырох мовах: беларускай, польскай, яўрэйскай і літоўскай. Звестак, 
што існавалі на радыё і іншыя ансамблі пакуль не знойдзена – увесь архіў 
радыёстанцыі даваеннага перыяду загінуў падчас вайны.
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У 1939-м годзе пры музычным аддзеле Беларускага радыё пачаў пра-
цаваць вядомы ў гісторыі беларускага ансамблевага выканальніцтва сек-
стэт домраў, які потым быў пераўтвораны ў камерна-інструментальны 
ансамбль.

Музычны аддзел амаль ад пачатку свайго існавання на радыё 
арганізоўваў і выдаваў у эфір выступленне харавых калектываў, у тым 
ліку хораў і вакальных ансамбляў з БДТ-І і БДТ-ІІ. А каб паменшыць за-
лежнасць ад графіку выступленняў гэтых і іншых пазаштатных харавых 
калектываў, пасля вайны на радыё пры музычнай рэдакцыі быў створаны 
свой хор і невялікі штат салістаў-вакалістаў са сваімі канцэртмайстрамі. 
Так што традыцыя стварэння і існавання ўласных музычных калектываў 
і салістаў пры музычнай рэдакцыі была закладзена ў самы пачатковы 
перыяд станаўлення Беларускага радыё.

Музычнае радыёвяшчанне (МРВ) у 70-я гады ХХ ст. трывала замаца-
валася як дастаткова складанае дзяржаўнае ўтварэнне, якое базавалася на 
трох асноўных элементах. Па-першае, гэта была сістэма ўзаемадзеяння 
(надзвычай зладжанага) некалькіх разнастайных працэсаў і структур з 
рознымі функцыямі і рознага ўзроўню падпарадкавання. З аднаго боку, 
МРВ, як журналісцкі орган, адлюстроўвала ў эфіры працэсы музычна-
га жыцця рэспублікі. З другога, – МРВ, маючы музычную рэдакцыю як 
арганізацыйную структуру, само ўдзельнічала ў гэтым музычным жыцці 
як неад’емны суб’ект музычнай культуры ўпоравень з іншымі музычнымі 
калектывамі і арганізацыямі сістэмы Міністэрства культуры БССР. 

У працы музычнай рэдакцыі аб’ядноўвалася ў адзін музычна-
інфармацыйны працэс дзейнасць калектываў, якія функцыянавалі «па-
за» структурай радыё, – калектываў музычных тэатраў, філармоніі і 
іншых устаноў. Акрамя таго, рэдакцыя забяспечвала дзейнасць уласных 
калектываў і салістаў Дзяржтэлерадыё, якія на той час падпарадкоўваліся 
музычнай рэдакцыі і ўваходзілі ў яе структуру. Такім чынам, музыч-
ны эфір Беларускага радыё сістэмна аб’ядноўваў у адну тэхнагенную 
музычна-інфармацыйную з’яву ўвесь «рознакаліберны» працэс, якім 
было музычнае жыццё БССР у 70-я гг. Новыя праграмы філарманічных 
і эстрадных канцэртаў, спектаклі музычных тэатраў, дзейнасць му-
зычных навучальных устаноў, кампазітарская творчасць, музычнае 
выканальніцтва, музычная самадзейнасць, музычна-фальклорныя пра-
цэсы, уласныя музычна-асветніцкія радыёпраграмы, арганізацыя запісаў 
у студыях і па-за імі – вось асноўныя аб’екты і суб’екты, працэдуры 
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арганізацыйна-рэдактарска-журналісцкай дзейнасці музычнай рэдакцыі 
таго часу. І пералік гэты далёка няпоўны. 

Такім чынам, музычная рэдакцыя 70-х трывала замацавалася як 
сістэмна-структурнае шматпрофільнае і шматфункцыянальнае ства-
рэнне, якое забяспечвала музычна-інфармацыйны абмен ў рэспубліцы. 
Ён праходзіў, па-першае, у выглядзе публіцыстычнага «перакладу» ад-
носна складаных вобразаў і эмацыянальных станаў музыкі і музычнай 
мовы на вербальную мову «простага» радыёслухача, у большасці сваёй 
не «абцяжаранага» спецыяльнай музычнай адукацыяй. Іншымі словамі, 
рэдакцыя, як журналісцкая структура, сістэмна адлюстроўвала і адна-
часова сістэмна ж ініцыявала частку музычных працэсаў у рэспубліцы. 
Дастаткова сказаць, што вялікая колькасць самадзейных калектываў 
існавала толькі таму, што ў іх была перспектыва выступіць па радыё 
або запісаць сваю самадзейную творчасць на магнітную стужку з той жа 
перспектывай радыётыражавання. 

Па-другое, каб забяспечваць такую сістэмную дзейнасць, музыч-
ная рэдакцыя, як менавіта дзяржаўна-ідэалагічны орган, праз сваё 
кіраўніцтва падпарадкоўвалася ЦК КПБ2. Як структура Дзяржтэле-
радыё непасрэдна падпарадкоўвалася намесніку старшыні Камітэта3. 
Як музычна-журналісцкі орган, музычная рэдакцыя мела стасункі з 
Міністэрствам культуры, мастацкі савет якога зацвярджаў пакупку но-
вых твораў членаў Саюза кампазітараў. Адпаведна рашэнне мастац-
кага савета Мінкультуры з’яўлялася і інфармацыйнай падставай для 
журналісцкага асвятлення новага твору як музычнай з’явы ў радыёэфіры, 
для арганізацыі яго выканання і запісу ў студыі радыё. 

Найбольш блізкія прафесійныя стасункі ў рэдактараў музычнай 
рэдакцыі былі з Саюзам кампазітараў БССР. Члены яго – музыказнаўцы – 
былі сталымі аўтарамі асобных і цыклавых радыёпраграм нарыса-
____________________

2 Пасада галоўнага рэдактара лічылася наменклатурай ЦК КПБ і, пасля пра-
цэдуры партыйнага і дзелавога адбору і субяседаванняў на ўзроўні парткама і 
кіраўніцтва Дзяржтэлерадыё, прадстаўлялася ў аддзел прапаганды ЦК, дзе, як 
правіла, і зацвярджалася. Звычайна, “збояў” – адмаўлення з боку вышэйшага 
партыйнага органу – не было, бо не магло быць у прынцыпе: супрацоўнікі пера-
давога ідэалагічнага атрада дакладна ведалі сваю справу. 

3 Афіцыйная назва структуры тэлебачання і радыёвяшчання ў 70-я гг. – 
Дзяржаўны Камітэт Савета Міністраў БССР па тэлебачанню і радыёвяшчанню.
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вага, аглядна-каментатарскага кшталту і зместу. А інфармацыйна-
прэзентацыйныя «серады» ў СК, на якіх кампазітары прадстаўлялі свае 
новыя творы, увогуле былі часам і месцам для рэпартажнага выхаду ў 
эфір адмысловых перадач. На гэтых «серадах» СК рэгулярна гучалі но-
выя творы ў запісе, які арганізоўваўся і ажыццяўляўся супрацоўнікамі 
музычнай рэдакцыі і аддзелам гукарэжысёраў. Таму і можна сцвярджаць, 
што музычная рэдакцыя была адмысловай арганізацыйна-вытворчай 
структурай, функцыі якой скіроўваліся і вонкі, і ўнутр сістэмы Дзярж-
тэлерадыё. 

Нарэшце, па-трэцяе, рэдактары і каментатары музычнай рэдакцыі 
як самі, так і галасамі артыстаў драматычных тэатраў і дыктараў ра-
дыё «агучвалі» ўласна журналісцкі і інфармацыйна-мастацкі працэс 
у эфіры, працэс музычна-інфармацыйнага абмену ў рэспубліцы. З да-
памогай пазаштатных аўтараў – музыказнаўцаў рэдакцыя стварала ў 
эфіры прэцэдэнт «агучанай» музычнай гісторыі, а праз аналітычныя 
і публіцыстычныя жанры, у якіх раскрывалася сутнасць сучаснай бе-
ларускай музыкі, «прасоўвала» наперад музычна-мастацкую свядо-
масць, пашырала на грамадскім узроўні масавую музычную эруды цыю 
радыёслухачоў і ўвогуле насельніцтва. Словам, адмыслова забяс печ-
вала музычна-інфармацыйны працэс як частку нашага гукава-інфар-
мацыйнага асяроддзя, далучала масавую аўдыторыю да музычнага 
аван гарду, што і было неад’емным кампанентам агульнай музычнай 
куль туры Беларусі 70-х гадоў. 

Тэхналогія музычнай журналістыкі на Беларускім радыё. Пад-
рыхтоўка музычных перадач (праграм) пачыналася, як і ў іншых галінах 
радыёжурналістыкі, з фармулявання аўтарскай задумы ў выглядзе 
тэма тычнай заяўкі. Потым – сам тэкст перадачы з усімі магчымымі 
падрабязнасцямі ў тэксце. Звычайна гэта мела выгляд мікрафонных па-
пак, на тытульным лісце якіх павінны былі ставіць свае роспісы-візы 
ўсе, хто меў дачыненне да дадзенай перадачы: аўтар перадачы, яе рэ-
дактар, загадчык аддзела, галоўны рэдактар рэдакцыі або яго намеснік, 
стыльрэдактар, цэнзар (прадстаўнік Галоўліта), супрацоўнік аддзела 
тэхнічнага кантролю, дырэктар Дырэкцыі праграм або яго намеснік. 
У выпадку, калі праграма мела статус ідэалагічна важнай (выходзіла 
ў чырвоныя дні календара – свята Кастрычніцкай рэвалюцыі, Перша-
мая, даты ўтварэння СССР і БССР і да т.п.) сваю візу ставіў намеснік 
старшыні па радыёвяшчанні. 
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На некаторых мікрафонных папках аўтара гэтых радкоў (былога 
каментатара рэдакцыі), якія захаваліся ў архіве радыё, значыцца ажно 
дванаццаць-трынаццаць подпісаў. Сёння гэтая акалічнасць – вялізная 
колькасць «дазваляючых» факсіміле на мікрафонным дакуменце – 
можа выклікаць усмешку, але гэтая ж акалічнасць выхоўвала надзвы-
чай высокі ўзровень прафесійнай адказнасці ўсіх творцаў-вытворцаў 
музычна-эфірнай прадукцыі. Эфірны твор павінен быў быць бездакор-
ным па ўсіх вяшчальных параметрах – ад ідэалогіі да пісьменнасці і 
эстэтычнага густу.

Тут трэба згадаць і зусім спецыфічную асаблівасць папулярызацыі 
музычнай культуры на радыё, звязаную з ідэалогіяй. Так, што датычыцца 
патрабаванняў Галоўліту, дык кожны без выключэння эфірны матэрыял 
павінен быў быць «залітаваны» – перададзены аўтарам-рэдактарам для 
прачытання цэнзарамі і імі падпісаны – г. зн., што ў ім не было звестак, 
якія маглі быць аднесены да дзяржаўнай тайны або названы прозвішчы 
дзеячаў культуры і навукі, дысідэнтаў, што ўваходзілі ў спіс забароне-
ных да перадачы ў эфір. 

Такія спісы даводзіліся да кожнай галоўнай рэдакцыі, і ў іх траплялі 
па лініі музычнага радыёвяшчання тыя музыканты, якія эмігрыравалі 
ў іншыя краіны або былі набліжаныя да тагачасных дысідэнтаў. Так, 
у такі спіс трапілі папулярны ў 70-я гады эстрадны спявак Жан Татлян 
(эмігрыраваў у Ізраіль), знакаміты савецкі дырыжор Кірыла Кандра-
шын (прыняў прапанову ўзначаліць сімфанічны аркестр у Галандыі і 
пераехаў туды на пастаяннае месца жыхарства), знакаміты французскі 
спявак і кінаакцёр Іў Мантан (трапіў у «чорны спіс» за сваё антыса-
вецкае стаўленне). А крыху пазней Мсціслаў Растраповіч, як савецкі 
грамадзянін, які меў зносіны з дысідэнтам А. Салжаніцыным, таксама 
быў унесены ў спіс выканаўцаў «з абмежаваным эфірам». 

У сувязі з забаронай выдаваць у эфір запісы музыкі з удзелам ды-
рыжора Кандрашына ўвогуле была амаль «вяшчальная катастрофа». Бо 
менавіта ён быў галоўным дырыжорам на Першым міжнародным кон-
курсе імя Чайкоўскага, ён кіраваў сімфанічным аркестрам на большасці 
запісаў як Усесаюзнага радыё, так і галоўнай студыі гуказапісу «Мело-
дия». Бадай, уся тагачасная сімфанічная музыка ў выкананні лепшых 
савецкіх сімфанічных аркестраў была запісана з удзелам знакамітага 
дырыжора. Забарона ўзгадвання яго імя была звязаны з тым, што Кірыла 
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Кандрашын не падпарадкаваўся «парадзе» партыйных кіраўнікоў не 
«шу каць лепшага жыцця за мяжой», бо лепшае ж было, зразумела, у Са-
вецкім Саюзе. Па ідэалагічных нормах «савецка-патрыятычнай этыкі» 
яго ўчынак лічыўся «дзяржаўнай здрадай», ідэалагічным свавольствам. 
Забарона выдачы ў эфір запісаў з К. Кандрашыным стварыла проста аб-
вал у прапагандзе савецкага музычна-інструментальнага (сімфанічнага) 
мастацтва вышэйшага гатунку, які было цяжка аднавіць хутка. Ды й 
ці можна ў прынцыпе «аднавіць» таленавітую асобу, скажам, таго ж 
Кірылы Кандрашына або Віктара Дуброўскага або каго-іншага? Гэта 
ўжо будуць проста іншыя запісы з іншымі асобамі-музыкантамі – дыры-
жорам У. Федасеевым або Г. Раждзественскім, або... Толькі напрыканцы 
80-х гадоў імя Кірылы Кандрашына было «рэабілітавана», запісы выцяг-
нуты з фондаў Усесаюзнага радыё і занялі сваё непаўторнае гістарычнае 
месца.

Структура рэдакцыі. У 1970-я гг. у структуры рэдакцыі дзейнічалі 
два асноўных аддзелы, якія забяспечвалі вяшчанне: беларускай музыкі 
і музычна-літаратурных праграм і масавай работы4. У апошнім было 
сваё нефармальнае падзяленне супрацоўнікаў (музычных рэдактараў) 
у адпаведнасці з музычнымі стылямі і блокамі музычнага радыёвя-
шчання, якія яны забяспечвалі: рэдактары праграм класічнай, савецкай 
музыкі і два рэдактары па забеспячэнні музычнага вяшчання на хвалях 

____________________
4 У другой палове 1970-х гг. супрацоўнікамі Галоўнай рэдакцыі музычнага 

радыёвяшчання былі: Мельнікава Аляксандра Васільеўна – галоўны рэдактар, 
Варфаламееў Эдуард Пятровіч – намеснік галоўнага рэдактара; аддзел белару-
скай музыкі – Смоліч Вольга Аляксееўна – загадчык аддзела, Яканюк Данат 
Лявонавіч – каментатар, Мільто Ірына Паўлаўна – старшы рэдактар, Мітаковіч 
Людміла Сяргееўна – рэдактар, Песнякевіч Таццяна Пятроўна – рэдактар, Бан-
дарэнка Валянціна Сяргееўна – рэдактар, Палкоўнікава Людміла Георгіеўна – 
рэдактар, Багданава Іна Мікалаеўна – рэдактар; аддзел музычна-літаратурных 
праграм і масавай работы – Прыбава Валянціна Паўлаўна – загадчыца аддзела, 
Цвяткова Галіна Іванаўна – старшы рэдактар, Братушэнка Святлана Мікалаеўна – 
старшы рэдактар, рэдактары Балбуцкая Раіса Міхайлаўна, Пракапенка Людміла 
Сяргееўна, Шпілевая Людміла Паўлаўна, Чайкова Галіна Андрэеўна, Прышчэ-
пава Ніна Андрэеўна, Ялецкі Валянцін Фёдаравіч, Юшко Леанід Мікалаевіч, 
Шышыгіна Вольга Уладзіміраўна; аддзел музычных калектываў – Іваноў Ула-
дзімір Іванавіч – загадчык аддзела, рэдактары Кандрацьева Таццяна Мікалаеўна, 
Сарокіна Элеанора Елісееўна, Філіпава Галіна Аляксееўна.
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радыёстанцыі «Крыніца»5. У гэтым аддзеле працавалі і рэдактары-
арганізатары гістарычна ўнікальнай формы публіцыстычнага радыёвя-
шчання – музычнай радыёпошты: віншавальныя праграмы па пісьмах-
заяўках радыёслухачоў, якія сфарміраваліся ў адмысловы «формажанр» 
у першыя гады радыёвяшчання. 

Акрамя таго, ў структуры музычнай рэдакцыі радыё знаходзілася і та-
кое самабытнае структурнае ўтварэнне, як аддзел музычных калектываў 
і салістаў. У яго ўваходзілі эстрадна-сімфанічны аркестр (пераўтвораны 
ў сімфанічны, мастацкі кіраўнік і дырыжор Б. Райскі, 65-70 артыстаў), 
акадэмічны хор (мастацкі кіраўнік і дырыжор В. Роўда, 30 артыстаў), 
камерны інструментальны ансамбль (на чале з Л. Смялкоўскім, 7 ар-
тыстаў), група салістаў-вакалістаў (Т. Раеўская, Г. Радзько, Т. Пячын-
ская, А. Падгайскі, В. Кучынскі, Ю. Смірноў, у 80-я гг. – Л. Барткевіч) 
і дзве піяністкі-акампаніятары (Т. Міянсарава, Л. Максімава). Кожны 
з калектываў меў свайго інспектара-адміністратара, які ажыццяўляў 
функцыі каардынацыі ў творча-вытворчай дзейнасці артыстаў. Да аддзе-
лу былі прыпісаны і касцюмерша, свой гукарэжысёр (асабліва патрэбны 
на выязных канцэртах), натаграфік (перапісчык нот, якія распісваліся 
для калектываў паводле партытур). І хаця аддзел музычных калектываў 
забяспечваў таксама і музычнае вяшчанне на БТ, але адміністрацыйна 
падпарадкоўваўся галоўнаму рэдактару музычнай рэдакцыі радыё6. 

Кожны з вяшчальных аддзелаў музычнай рэдакцыі меў сваю карта-
тэку, фанатэку і, адпаведна, свой вяшчальны блок у эфіры. Галоўным, 
зразумела, з’яўляўся аддзел беларускай музыкі, у якім, у сваю чаргу, 
былі свае падзяленні вяшчання ў адпаведнасці з раздзяленнем музыкі 
на прафесійную акадэмічную (сімфанічная, оперная, балетная, камер-

____________________
5 Радыёстанцыя «Крыніца» – беларускі «клон» саюзнай радыёстанцыі «Ма-

як» – пачала рэгулярнае вяшчанне на хвалях другой праграмы Беларускага ра-
дыё 1 кастрычніка 1972 года. Кожныя паўгадзіны даваліся 5-7 хвілін навінаў + 
23-25 хвілін папулярнай музыкі розных жанраў, стыляў, накірункаў. «Маяк», у 
сваю чаргу, быў «творчым увасабленнем» знаходак радыё Францыі, Люксембур-
гу, Бі-Бі-Сі і інш. 

6 Напрыканцы 1980-х гг. аддзел музычных калектываў быў выведзены 
са штата музычнай рэдакцыі радыё і пераўтвораны ў аб’яднанне музычных 
калектываў агульнага падпарадкавання – намесніку старшыні Дзяржтэлерадыё 
БССР.



62

ная, харавая), фальклор і музычную самадзейнасць, эстрадную музыку. 
Спецыяльна «пад іх» – «пад» кожны музычны стыль і жанр рыхтаваліся 
музычна-публіцыстычныя і музычна-інфармацыйныя, асветныя прагра-
мы, цыклы, блокі, асобныя перадачы.

Падрыхтоўкай праграм музычнай часткі р/с «Крыніца» займалася 
адмысловая група рэдактараў-журналістаў. Але на «Крыніцу» праца-
вала ўся рэдакцыя, бо штодзённы музычна-вяшчаьны аб’ём з увядзен-
нем гэтай другой інфармацыйна-музычнай праграмы-станцыі быў, па 
сутнасці, падвоены. Для «Крыніцы» у дваццаціпяціхвілінныя музыч-
ныя адрэзкі рыхтаваліся і інфармацыйныя, публіцыстычныя прагра-
мы – агляды музычнага жыцця, часопісы, нарысы пра кампазітараў і 
выканаўцаў і інш. 

Штатная структура Галоўнай рэдакцыі музычнага радыёвяшчання 
ў 70-я гады ХХ стагоддзя выглядала так: галоўны рэдактар, намеснік 
галоўнага рэдактара, адказны сакратар, тры загадчыкі аддзелаў – бела-
рускай музыкі, аддзела музыкі народаў СССР і арганізацыйнай работы, 
аддзела музычных калектываў і салістаў. У аддзеле беларускай музыкі, 
акрамя загадчыка, працавалі два рэдактары, старшы рэдактар і камен-
татар. 

Важна падкрэсліць статус рэдакцыі ў арганізацыі выканання, а за-
тым і неад’емнай працэдуры – гуказапісу новых твораў беларускіх 
кампазітараў. Кожны кампазітар імкнуўся зрабіць запіс свайго нова-
га опусу на радыё, што значыла пацвердзіць мастацкую і грамадскую 
вартасць яго твора. І рэдакцыя рабіла гэта. Па сутнасці, у той перыяд, 
падкрэслім, у студыях радыё было запісана амаль усё, што афіцыйна 
было прынята на мастацкіх саветах Мінкультуры і Дзяржтэлерадыё. 
Запіс на радыё, такім чынам, быў неад’емным пачатковым этапам «гра-
мадскага жыцця» кампазітарскага твору. Больш таго, кожны кампазітар 
ужо ў працэсе творчасці так ці інакш улічваў абставіны гуказапісу і маг-
чымай ратацыі яго ў эфіры. А перспектыва была вельмі заманлівай, бо 
праз сістэму абмену запісамі саюзных рэспублік твор у запісе набываў 
шматмільённую аўдыторыю Усесаюзнага радыё. Таму можна сказаць, 
што працэдура стварэння кампазітарам новага твору, яго выкананне і 
затым гуказапіс – гэта быў адзін суцэльны працэс. І з поўнай падста-
вай можна сцвярджаць, што ў той перыяд Галоўная рэдакцыя музыч-
нага вяшчання Беларускага радыё, па сутнасці, узначальвала выніковы 
музычна-творчы акт у рэспубліцы, якім з’яўляўся працэс стварэння, 
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арганізацыі запісу і выдачы ў эфір музычных твораў розных жанраў і 
стыляў.

Л. Мельникова
доцент

БЕЛОРУССКОЕ РАДИО КАК КУЗНИЦА КАДРОВ ДЛЯ ТВ
Предпочтение, которое студенты Института журналистики БГУ от-

дают производственной практике на отечественных телеканалах, впол-
не объяснимо. Телевизионная журналистика устойчиво ассоциируется 
у будущих специалистов массмедиа с такими понятиями, как креатив-
ность, успех, узнаваемость, самодостаточность, праздник. В то же вре-
мя радиожурналистика нередко воспринимается студентами как более 
будничная сфера деятельности. Между тем «будни» Белорусского ра-
дио позволяли формироваться плеяде ярких журналистов, без которых 
трудно представить современное отечественное телевидение. Даже тот 
факт, что национальное радио старше белорусского телевидения на 3 
десятилетия, означает, что к становлению и развитию отечественной 
тележурналистики радиожурналисты имеют самое непосредственное 
отношение. И дело не только в том, что их профессионализм всегда вы-
соко ценился коллегами-телевизионщиками. Традиционно культивируе-
мое на Белорусском радио уважение к слову, высокая культура мысли и 
речи, преданность национальному языку были востребованы и на рес-
публиканском ТВ. Неслучайно ряды творческих работников Белорус-
ского телевидения активно пополнялись за счет радиожурналистов. 

В разные годы с Белорусского радио на телевидение пришли журна-
листы, вписавшие в его историю немало славных страниц. Так, благо-
даря высокому профессионализму, блестящим организаторским способ-
ностям журналистки радиостанции «Белорусская молодежная» Нины 
Чайки новый импульс обрело молодежное телевещание. С «легкой руки» 
Нины Тимофеевны, возглавившей в конце 1980-х гг. Главную редакцию 
программ для молодежи Белорусского телевидения, в эфире появился 
такой оригинальный проект, как «Молодежный телевизионный центр» 
(«МТЦ») – универсальный молодежный клуб по интересам, в котором 
осуществлялась своеобразная перекличка участников передачи, нахо-
дившихся на нескольких съемочных площадках. Заслугой руководите-
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ля редакции, бесспорно, является то, что создатели «МТЦ» не боялись 
поднимать самые острые злободневные проблемы повсе дневной жиз-
ни, что участники программы научили ровесников грамотно, достойно, 
корректно отстаивать свою гражданскую позицию, что в рамках дис-
куссионного клуба «МТЦ» прошла апробацию новая, наиболее драма-
тизированная форма телевизионного общения, которая ранее на БТ не 
реализовывалась, – теледебаты, возрождавшие восприятие телевидения 
как сиюминутного, прямоэфирного действия [3].

Благодаря усилиям главного редактора Н.Т. Чайки впервые за годы 
существования молодежного вещания на Белорусском телевидении по-
явилась передача, которая имела постоянное место в сетке вещания, – 
еженедельная информационно-публицистическая программа «Крок», 
объединившая тематику таких проектов редакции, как «ТЭМП», «Ро-
дительский день», «Свободный микрофон». «Крок», первый выпуск 
которого вышел в «прямой» эфир БТ 5 января 1989 г., в 1990 г. собирал 
у телеэкранов рекордное количество зрителей – 85 % населения респу-
блики [4]. Н. Т. Чайка вынашивала идею создания на базе «Крока» «Мо-
лодежного телевизионного канала», и для этого были все предпосылки. 

Колоссальная энергия Н. Т. Чайки, ее творческая инициатива позво-
лили молодежной редакции осуществить еще немало оригинальных те-
лепроектов. В их числе «Магистраль-12» – совместная программа моло-
дежных редакций телевидения Белоруссии и прибалтийских республик 
СССР: Литвы, Латвии, Эстонии. «1374 километра – дистанция. Франк-
фурт – Минск» – проект совместного производства БТ и телевидения 
земли Гессен (Германия), в котором Н. Чайка выступила в качестве ав-
тора сценария и ведущей. В начале 1990-х Н. Т. Чайка возглавляла глав-
ную редакцию научно-популярных и учебных программ БТ, а во второй 
половине 1990-х гг. вернулась на родное Белорусское радио в качестве 
руководителя главной редакции литературно-драматических программ. 

С приходом в конце 1970-х гг. в редакцию экономики сельского хо-
зяйства (впоследствии  отдел сельского хозяйства Главной редакции на-
родного хозяйства) Белорусского телевидения радиожурналистки  Еле-
ны Авринской в сетке вещания появился ряд передач, аналогов которым 
не было ни на общесоюзном Центральном телевидении, ни на респу-
бликанских студиях ТВ СССР: «Деловые встречи», «Про картошку, про 
буренку и «огуречных королей»» и др. Успех этих передач определяло 
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во многом профессиональное мастерство автора-ведущей Е. Авринской, 
которая не просто работала – «жила» в телевизионном кадре. 

Журналистка вспоминает, как в одной из передач цикла «Деловые 
встречи» принимал участие известный в республике механизатор, Ге-
рой Социалистического Труда Г. М. Котляров, скромный и чрезвычайно 
сдержанный на эмоции человек. Накануне записи передачи Е. Аврин-
ской стало известно, что некоторые механизаторы отстающего хозяйства 
считают: герою-передовику приписывают результаты работы. Во время 
записи передачи ведущая безуспешно пыталась провоцировать меха-
низаторов на прямой разговор с коллегой-орденоносцем: смущенные 
люди не решались высказать вслух то, о чем они думали. «Неудобный» 
вопрос от имени аудитории пришлось задавать самой журналистке. В 
результате зрители (в том числе и телевизионные) были вознаграждены 
предельно эмоциональным и искренним монологом человека, который 
начал говорить о своей работе с горечью, стараясь растопить лед недо-
верия у селян, собравшихся в сельском клубе [1, с. 35–36].

Другая передача цикла «Деловые встречи» готовилась к телеэфиру 
в хозяйстве, которое находилось в зоне так называемого «критическо-
го земледелия» – сложных природно-климатических условиях. К тому 
же этот регион существенно пострадал в годы Великой Отечественной 
войны, вследствие чего численность трудоспособного населения в хо-
зяйстве не достигала довоенного уровня. Обо всем этом телезрители 
«Деловых встреч» узнавали в ходе трудного, но предельно откровенного 
разговора тружеников хозяйства с передовиками производства из дру-
гих регионов страны. Авторская позиция была озвучена в самом начале 
передачи. На недовольную реплику из зала: «Учить нас приехали…», – 
ведущая отреагировала мгновенно: не учить-поучать, а посочувство-
вать, разложить «по полочкам» экономическую ситуацию в хозяйстве и, 
возможно, помочь – такова цель встречи [из личного архива автора]. 

В начале 1990-х гг. Елена Степановна Авринская возглавила доста-
точно сложный вследствие своей многопрофильности коллектив – Глав-
ную редакцию внешних связей и местного вещания Белтелерадиокомпа-
нии. Ей удалось немало сделать в этом коллективе и как действующему 
тележурналисту, и как руководителю. С именем Е. С. Авринской связа-
но, например, появление в эфире Белорусского телевидении цикловых 
передач «Беседы на завалинке» и «Древо жизни», в которых журналист 
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продолжала развивать человековедческие традиции отечественной ра-
дио- и тележурналистики. Творческая индивидуальность Е. Авринской, 
блестящего рассказчика, умеющего слушать и слышать собеседника, ее 
способность разговорить любого человека и изобретательность сполна 
проявились в цикле передач «Беседы на завалинке». 

В одной из передач тележурналистка обращалась к пожилой жен-
щине-селянке с неожиданной просьбой: продать гусиного пера на по-
душки – приданое для дочери-невесты. Простой житейский вопрос по-
могал героине передачи забыть о телевизионной камере и микрофоне. 
Она доверчиво сетовала на то, что луга в их деревне по приказу пред-
седателя колхоза запахали, что даже возле речки пасти гусей запрещено. 
Селяне стали избавляться от домашней птицы, и гусиное перо вряд ли 
кто продаст. В другой передаче цикла «Беседы на завалинке» Е. Аврин-
ская пыталась «сторговать» в деревне корову и допытывалась у селян, 
почему никто не хочет продавать. Внешне немудреный, бесхит ростный 
разговор-торг вокруг домашней кормилицы или приданого в виде пу-
ховых подушек и одеял позволял Е. Авринской продемонстрировать 
глубокое знание экономической ситуации в стране, проявить професси-
ональную и гражданскую позицию: не всякое решение властных струк-
тур стимулирует развитие личного подсобного хозяйства, помогает его 
экономическому процветанию. В результате житейские проблемы под-
нимались журналисткой до масштаба государственных. 

Как руководитель Е. С. Авринская, отличаясь предельной чутко-
стью и уважением к коллегам по работе, открыла дорогу в профессию 
многим молодым людям, которых она с удовольствием опекала. Сре-
ди них, например, один из наиболее успешных сотрудников Агентства 
телевизионных новостей, ныне руководитель отдела АТН Дмитрий Ко-
стин. Несмотря на многолетнюю плодотворную работу на телевидении, 
Е. С. Авринская всегда с особым чувством вспоминала годы своей ра-
боты в редакции народного хозяйства Белорусского радио, с уважением 
отзывалась о коллегах-радиожурналистах. 

Донат Яконюк, которому Белорусское телевидение обязано осущест-
влением одного из наиболее дерзких проектов в творческом наследии 
БТ – созданием и успешным функционированием студии эксперимен-
тального телевещания «Тэлесябрына», до прихода на ТВ много лет ра-
ботал на Белорусском радио, в том числе редактором, старшим редак-
тором, комментатором музыкального радиовещания. Радиокомментатор 
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Д. Яконюк установил в свое время настоящий профессиональный ре-
корд: освещая Международный музыкальный конкурс им. М. И. Глинки, 
подготовил и провел в течение месяца 35 (!) радиопередач. Телевизион-
ное ноу-хау Д. Яконюка – студия «Тэлесябрына» – объединила людей, 
способных не только генерировать оригинальные, авангардные идеи, но 
и стремившихся воплотить эти идеи, соединить дерзость творческого 
замысла и производственно-технологические возможности студии теле-
видения. По существу, «Тэлесябрына» предложила новую форму взаи-
модействия между членами творческой команды, которые представляли 
разные тематические редакции и производственно-технические служ-
бы, объединявшие свои усилия в процессе создания масштабных пря-
моэфирных проектов, приуроченных к таким календарным датам, как 
День памяти предков, Рождество Христово, День Победы и др. Д. Яко-
нюк выступал в этих проектах в разных ипостасях: как автор идеи, автор 
сценария, продюсер, ведущий.

Радиожурналист Виталий Семашко, успешно работавший в «Бело-
рус ской молодежной» (в 1992–1994 гг. – в качестве заместителя глав-
ного редактора проекта «Обновленная “Белорусская молодежная”»), 
на Белорусском телевидении участвовал в создании многих программ: 
«Крок-2», «И звезда со звездою говорит», «Сегодня с вами…» и др. Ав-
торская телепрограмма В. Семашко «Путь без следов» родилась как ре-
зультат длительного наблюдения за судьбой молодых людей-наркоманов, 
осужденных на первом открытом судебном процессе в г. Светлогорске, о 
которых журналист впервые рассказал в эфире «Белорусской молодеж-
ной» в 1986 г. На протяжении 11 лет радио- и тележурналист В. Семашко 
периодически возвращался к своим героям. 3 передачи из цик ла «Путь 
без следов» – телевизионная версия драматической судьбы людей, в жиз-
ни которых появились наркотики, получили высокую оценку профессио-
нального сообщества: были удостоены Дипломов Международного кино-
телефестиваля «Правопорядок и общество», который проходил в Москве 
19–25 апреля 1999 г. За разработку проблемы наркомании в радио- и 
телеэфире В. Семашко награждался фондом ЮНИСЕФ ООН [2; 5].

С творчеством журналиста Владимира Субота, которого можно 
услышать в прямом эфире Первого национального канала белорусского 
радио с сообщениями о международных телефестивалях, постоянным 
участником которых он является, зрители знакомы по телевизионным 
проектам, посвященным труженикам села. Между тем профессиональ-
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ный путь В. Субота начинался на радио, в редакции народного хозяй-
ства. Т. Хоровец, долгое время возглавлявшую эту редакцию, Е. Аврин-
ская, Е. Артюшкевич, Л. Рыбалкина и др. опытные коллеги, будучи для 
молодого радиожурналиста профессиональным образцом, способство-
вали формированию его творческой индивидуальности. Бескорыстная 
преданность людям от земли и любовь к этим людям, умение ценить их 
нелегкий труд, глубокое знание жизни села, его повседневных забот – 
все это В. Субот воплотил в десятках телевизионных проектов: «Одно-
сельчане», «Сто минут экономики», «Экономическая волна», «Как этот 
день потомки назовут…», «Хутор “Глухомань”», «Гаспадар» и др.

В разные годы с Белорусского радио на ТВ пришли А. Титовец, 
В. Мартынов, А. Мартыненко, Н. Жаркевич, С. Лукьянюк, В. Радуцкий 
и др., успешно работавшие и продолжающие работать в разных жанрах,  
видах и формах телевещания. Таким образом, в известной степени о бе-
лорусском радио можно говорить как о своеобразной кузнице кадров 
для национального телевидения. И это не является преувеличением.

Литература
1. Аўрынская, А. Уменню размаўляць трэба вучыцца i вучыцца / А. Аўрын-

ская // У дапамогу работнiкам тэлебачання і радыёвяшчання : інфарм.-метад. 
ма тэрыялы / Дзярж. кам. БССР па тэлебачанні і радыёвяшчанні. – Мінск, 1986. – 
Вып. 2. – С. 31–36.

2. Дыплом за прафесійнасць // Беларускае тэлебачанне і радыё. – 1999. – 
№ 20 (2163). – С. 1.

3. Чайка, Н. Весці за собой / Н. Чайка // Беларускае тэлебачанне і радыё. – 
1989. – № 13 (1655). 

4. Чайка, Н. Праграма «Крок». Заваёвы. Недахопы. Перспектывы / Н. Чай-
ка // Беларускае тэлебачанне і радыё. – 1990. – № 5 (1679).

5. Шлях без слядоў і са слядамі // Беларускае тэлебачанне і радыё. – 1998. – 
№ 12 (2103).

А. Лебедева
преподаватель

ОТ РАДИОСТАНЦИИ «КРЫНІЦА» К FM-СТАНЦИЯМ
Последняя треть XX в. была ознаменована переменами в разных 

социокультурных сферах белорусского общества. Пребразования кос-
нулись и радиовещания: был расширен содержательно-тематический 
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диапазон вещательной сетки, изменились характер информационной 
службы и структура эфирного дня. А в 1990-е гг. появились первые ра-
диостанции FM-формата. Отметим, что сегодня в FM-диапазоне в Мин-
ске осуществляет вещание 17 радиостанций.

Исторически сложилось так, что для радиовещания выделяются 
специальные участки в диапазонах длинных, средних, коротких волн 
(ДСКВ) и ультракоротких волн (УКВ). В диапазонах ДСКВ использует-
ся только амплитудная модуляция (АМ), на УКВ – частотная модуляция, 
или ЧМ. Данное понятие в иностранной литературе и в названиях им-
портных приемников обозначается как FM (Frequency Modulation) или 
УКВ-2.

FM-радиостанции (УКВ-2) появились в Европе в середине 80-х гг. 
XX в. и очень быстро завоевали своего слушателя высоким качеством 
звучания в эфире. Способность волны огибать препятствия в УКВ-
диапазоне минимальна, сигнал может распространяться только в зоне 
прямой видимости между передающей и приемными антеннами; дан-
ный диапазон свободен от атмосферных помех, а для борьбы с промыш-
ленными и местными помехами применяется частотная модуляция. 
УКВ-диапазон идеален для вещания в больших и средних городах.

В свое время на Западе и СССР диапазон УКВ-вещания существовал 
в двух разных стандартах. Так называемое «FM-вещание», получившее 
широкое распространение на территории бывших республик Советско-
го Союза в 1990-е гг., как раз и относится к западноевропейскому стан-
дарту и означает расширение УКВ-диапазона. 

В УКВ-диапазоне (УКВ-1) звучала информационно-политическая 
и музыкальная программа «Крыніца», появившаяся в 70-е гг. прошло-
го столетия, и во многом схожая с современными белорусскими FM-
станциями.

Предпосылками появления нового вида радиовещания явились но-
вые взгляды на такие функции радио, как информационная и развлека-
тельная. Как известно, вещание служит целям формирования и переда-
чи художественной (эстетической) информации, а не только смысловой 
(семантической). В практике радиовещания накоплен уникальный опыт 
аудиоадаптации художественных произведений разных жанров, видов 
и форм.

Художественная сторона радиовещания (шоу, игры, концерты, спек-
такли и т. д.) позволяет ему осуществить ряд функций. Одна из них – за-
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полнить свободное время слушателей. Понятие «развлекательная (ре-
креативная) функция» появилось в 60-е гг. XX в. Радио должно было не 
только информировать человека, но и откликнуться на его стремление 
к отдыху, разнообразным интеллектуальным играм и развлечениям. Ряд 
зарубежных радиостанций привлекли слушателей именно программами 
развлекательного содержания. Сформировав таким образом свою по-
стоянную аудиторию, можно было увереннее вводить в сетку вещания 
выпуски информационного и рекламного характера. Следует отметить, 
что помимо информационной и развлекательной существуют и другие, 
не менее важные, функции радиовещания: рекламная, интегративная, 
коммуникативная, выражения и формирования общественного мнения, 
агитационно-пропагандистская, воспитательная, организаторская, эсте-
тическая, просветительская.

В СССР было принято решение перенять зарубежный опыт. Пер-
вой отечественной радиостанцией, созданной по западному образцу, 
стал «Маяк». «В 1964 году Постановлением ЦК КПСС «Об улучшении 
информации на радио» предусматривалось создание круглосуточной 
информационно-музыкальной программы «Маяк», которая с первых 
дней своего вещания завоевала большую популярность у населения и 
вместе с тем послужила хорошим примером для республиканских ко-
митетов по радиовещанию и телевидению в направлении поиска новых 
форм вещания».

Так, с октября 1972 г. на белорусском республиканском радио на 
волне 750 метров зазвучала новая информационно-политическая и му-
зыкальная радиостанция «Крыніца». Главная составляющая ее концеп-
ции – новости плюс хорошая музыка.

Понятны и другие, не менее важные, причины появления новой 
радиостанции. «Невыразительное, безучастное говорение перед микро-
фоном всем надоело. Радио в значительно меньшей степени стало вы-
полнять свои функции и постепенно занялось пустозвонством. Даже 
невзыскательному слушателю такое радио было мало интересно и при-
влекательно. При ситуации, когда значительная часть информационно-
аналитических передач Первой программы все еще … носила общий ха-
рактер, имела налет некой обезличенности, радиослушатель, бесспорно, 
выбирал «Маяк», а позже и «Крыніцу».

Была разработана новая стратегия структурирования эфирного дня 
радиостанции «Крыніца». При создании передач информационного со-
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держания главным правилом явилось следующее: информация должна 
носить актуальный, оперативный и лаконичный характер. Центральное 
место отводилось заметке, хотя звучали также краткий репортаж, ком-
ментарий, интервью. Практиковались беседы, выступления. Необходи-
мо отметить, что с появлением новой радиостанции объем информации 
в эфирной сетке белорусского республиканского радио значительно 
увеличился: каждые полчаса пятиминутный информационный выпуск 
знакомил слушателей с основными событиями в жизни республики, а 
также с зарубежными новостями. В четверть и без четверти каждого 
часа – время выхода выпусков новостей на радиостанции «Крыніца». 
Постепенно эфирная сетка претерпевает изменения: информационные 
блоки также звучат в начале и в середине часа.

Такого рода вещательная политика аналогична той, которую прово-
дят радиостанции, появившиеся в Беларуси в 90-е гг. XX в. и работаю-
щие до настоящего времени. Периодичность звучания в эфире новостей 
зависит от времени суток и прайм-тайма. К примеру, в утреннем прайм-
тайме, по сравнению с остальным эфирным временем, – наибольшее 
число выпусков новостей. При этом полное их отсутствие наблюдается 
в эфирной сетке отдельных радиостанций в ночное время. На станциях, 
работающих в формате «All News» («Только новости»), информацион-
ные выпуски звучат круглосуточно.

Синтез информации и музыки – одна из перспективных форм и наи-
более оптимальный вариант вещания. Именно таким образом наиболее 
полно используются преимущества радио перед другими каналами ин-
формации – максимальная оперативность в подаче новостей и огромные 
возможности в музыкальном звучании. Радиостанция «Крыніца» явля-
лась наглядным примером того, что для значительной аудитории слуша-
телей, особенно молодежной, информация наиболее доступна, понятна, 
когда материалы не только подаются в интересной форме. Практика по-
казала: информацию необходимо «дозировать», дополняя ее значитель-
ным количеством музыкального продукта.

До 80 % общего объема вещания радиостанции «Крыніца» отводи-
лось передачам музыкального содержания. При их создании исполь-
зовались самые популярные на тот период мелодии. В эфире звучали 
произведения белорусских композиторов, мирового классического ре-
пертуара, эстрадные концерты. Большинство музыкальных передач 
«Кры ніцы» посвящалось заявкам радиослушателей. Неизменным успе-
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хом пользовались «Любимые мелодии», «Спектр», «В музыкальной го-
стиной «Крыніцы», «Молодые голоса», «Для тех, кто в дороге».

Аналогичную политику проводят современные FM-станции, кон-
цепция эфирного дня которых предусматривает максимальное количе-
ство новостного и музыкального продукта. Радиостанция «Крыніца» 
явилась прототипом наиболее распространенного вида современных 
радиостанций – информационных. Главный компонент программной 
структуры данных станций – выпуски новостей, идущие в интенсивном 
режиме, оперативные комментарии, интервью, репортажи, обозрения. 
Отметим, что в зависимости от вида вещательной политики, радио-
станции также делятся на: информационно-музыкальные, музыкально-
информационные и музыкальные.

За короткий временной промежуток новая информационно-поли-
тическая и музыкальная радиостанция «Крыніца» оправдала ожидания 
значительной части аудитории. Оперативная информация о внутренних 
и внешних событиях позволила станции занять лидирующее место в 
эфире республиканского радио. Главная редакция информации Бело-
русского радио, выступившая инициатором создания «Крыніцы», вме-
сте с социологами в конце 1972 г. провела комплексное исследование 
аудитории радиослушателей в 65 регионах республики. Выяснилось, 
что большинство респондентов отдавали предпочтение радиостанции 
«Крыніца». Исследования социологического характера оказались ре-
зультативными: время звучания радиостанции было увеличено вдвое. 
Необходимо отметить: с самого начала продолжительность ее эфира со-
ставляла лишь 2 часа. По итогам социологических исследований, пере-
дачи «Крыніцы» стали ежедневно звучать с 10.00 до 14.00 на Второй 
программе Белорусского радио. Позже было проведено еще одно иссле-
дование, показавшее, что число тех, кто постоянно слушает «Крыніцу», 
значительно выросло – до 78 %. Таким образом, в начале 1978 г. эфир-
ное время «Крыніцы» увеличилось еще на 2 часа. Теперь ее передачи 
выходили с 10.00 до 16.00 во все дни недели, кроме воскресенья. А в 
начале 1980-х гг. общая протяженность эфирного дня радиостанции со-
ставила 8 часов.

Проведение опросов социологического характера и рейтинговых 
замеров является неотъемлемой частью в работе радиостанций FM-
формата, в особенности, частной формы собственности. Исследования 
социологического содержания в большинстве случаев проводятся с це-
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лью выявления уровня популярности как самой радиостанции, так и 
отдельных ее программ. Результаты данных исследований пользуются 
спросом у рекламодателей.

Анкетные опросы и социологические исследования аудитории 
«Кры ніцы» во многом изменили не только продолжительность вещания 
радиостанции, но и сам его характер. Например, слушатели высказыва-
ли пожелания относительно тематических выпусков. Вскоре такого рода 
выпуски заняли особую нишу в эфирной сетке «Крыніцы». Так, каж-
дый вторник звучала программа «Наука – производству». В качестве го-
стей выступали ученые, сотрудники вузов и Академии наук. Подобных 
мини-программ в вещательной сетке радиостанции «Крыніца» насчи-
тывалось большое количество. Их частые выходы давали возможность 
неоднократно возвращаться к одной и той же проблеме, теме с целью 
демонстрации динамики развития события или явления.

С 1978 г. радиостанция начала анонсировать свои передачи в еже-
недельной газете «Беларускае тэлебачанне и радыё». При этом необ-
ходимо подчеркнуть, что программный продукт «Крыніцы» реклами-
ровался, как и в целом продукт Белорусского радио, в недостаточной 
мере. Небольшие, набранные мелким шрифтом анонсы передач в еже-
недельнике «Беларускае тэлебачанне и радыё», не выполняли функции 
рекламы. Информация об эфирной сетке радиостанции отсутствовала 
в республиканских газетах, в других программах Белорусского радио. 
Следует отметить и тот факт, что в эфирной сетке самой радиостанции 
«Крыніца» также не наблюдалось анонсов на предстоящий день с целью 
как-то выделить отдельные выпуски, привлечь к ним внимание слуша-
телей.

Можно констатировать, что форма передач влияла на их содержание. 
Важность, злободневность, актуальность тем, которые постоянно затра-
гивались журналистами радиостанции, заставляли искать новые яркие, 
запоминающиеся способы и средства выражения. Необходимость си-
стематического и последовательного разговора со слушателем привела 
к открытию новой формы вещания – направленного, адресного.

Одновременно с этим явлением в 70-е гг. XX в. возникло понятие 
«радиостанция», о чем упоминается и в книге Е. Г. Радкевича «Белорус-
ское радио: история, перспективы развития»: «…чисто техническое по-
нятие с появлением слова «радиостанция» было переосмыслено с точки 
зрения художественной, журналистской». Безусловно, немалую роль 
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в данном процессе сыграло и появление «Крыніцы». Она существова-
ла в политических, экономических и социальных условиях, коренным 
образом отличающихся от тех, в которых находятся современные FM-
станции. Отсутствие жесткой конкуренции в период функционирования 
«Крыніцы» и перемены, произошедшие в аудитории слушателей на эта-
пе становления FM-станций, способствовали формированию ряда отли-
чительных черт данных радиостанций. И тем не менее, говоря о дея-
тельности «Крыніцы» и станций FM-формата в частности, правомерно 
выделить ряд природных свойств радиовещания в целом, обусловлива-
ющих не только его жизнеспособность, но и конкурентоспособность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что радиовещание является 
самым удобным («неприхотливым», «комфортным») не только для вос-
приятия аудиторией, но и обладает достаточно высоким уровнем совме-
стимости с другими видами деятельности (это позволяет называть его 
фоновым СМИ), что стимулировало расширение жанрово-тематических 
параметров вещания. А это в свою очередь способствовало увеличению 
числа современных форматов радиостанций, а также увеличению ко-
личества самих станций, более четкой их адресной и содержательной 
направленности и дифференциации.

В структуре современных СМИ радио остается наиболее мобиль-
ным. Ни телевидение, ни кинематограф не обладают техникой, позволя-
ющей без предварительной подготовки выходить в эфир из любой точки 
земного шара с рассказом о событии уже в момент его начала.

Радиовещание оказывает несомненное психологическое влияние на 
людей. В системе СМИ радио, ориентированное прежде всего на слу-
ховое восприятие, более других воздействует на воображение человека. 
Оно помогает слушателю выйти из той эмоциональной «стабильности», 
в которую приводят его бесконечно повторяющиеся служебные, рабо-
чие и бытовые обстоятельства, условия среды, регламентирующие раз-
витие личности.

Как было отмечено выше, в период формирования и функциониро-
вания радиостанций FM-формата произошли существенные перемены 
в структуре аудитории слушателей. В частности, изменились вкусы и 
потребности. Слушатель стал более избирательным, требовательным и 
в какой-то мере избалованным. Таким образом, с точки зрения потреб-
ностей и обновления аудитории наметилась децентрализация радиове-
щания. Это значит, что слушатель в большей степени проявляет интерес 
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к событиям и явлениям не глобального масштаба, а местного. Данная 
тенденция сыграла определенную роль в процессе появления веща-
ния в FM-диапазоне. Изменения в организации национальной системы 
СМИ обусловлены и другой причиной: распалась административно-
командная система управления, определяющая основные элементы ти-
пологии радиовещания. Исчезла вертикаль радиовещания от Первого и 
Второго каналов Белорусского радио до радиостанций районного уров-
ня. Вместо нее развивается горизонтальная система, в основе которой – 
функционирование самостоятельных, конкурирующих радиостанций.

В заключение отметим: с момента появления радиостанции «Кры-
ніца» журналистами неоднократно высказывалась мысль о том, что за 
такой формой вещания – будущее белорусского радио. В качестве дока-
зательства правильности данного утверждения приведем пять принци-
пов, на которых базировалась деятельность «Крыніцы» и которые лег-
ли в основу работы современных FM-станций, появившихся в 90-е гг. 
XX в.:

1) оперативные, лаконичные и частые выпуски новостей;
2) большая часть эфирного времени отводится музыке (до 80 %);
3) постепенное расширение эфирного времени (сегодня практически 

каждая новая радиостанция осваивает эфирное пространство поэтап-
но);

4) самореклама (хотя, как уже было отмечено выше, недостаточная 
самореклама – один из существенных недостатков «Крыніцы»);

5) постоянное и подробное изучение своей аудитории, изучение рей-
тинга (путем проведения специальных неоднократных исследований, на 
основании чего делаются выводы, от которых во многом зависит даль-
нейшее развитие радиостанции).

Таким образом, белорусское радиовещание последней трети прошло-
го века в творческом отношении обогатилось созданием информационно-
музыкальных программ, выработкой новой стилистики общения со 
слушателями, построенной на доверии, простоте, искренности, при 
которой радиослушатель представляется не частичкой огромной ауди-
тории – едва не в размерах населения всей страны, – а индивидуумом, 
нуждающемся в разумном, правдивом и простом собеседнике, способ-
ном размышлять про злободневные, общенародные проблемы ясно, до-
верчиво и доходчиво.
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А. Беразоўская 
старшы выкладчык

РАДЫЁКАМПАЗІЦЫЯ  
ЯК СПЕЦЫФІЧНЫ ЖАНР РАДЫЁЖУРНАЛІСТЫКІ 

У гісторыі айчыннага радыё былі перыяды, калі той ці іншы жанр 
станавіўся асабліва запатрабаваным і папулярным. Так, на працягу не-
калькіх дзесяцігоддзяў (50–80-я гг. XX ст.) радыёжурналісты Беларуска-
га радыё вельмі плённа працавалі ў жанры радыёкампазіцыі. 

Пры вызначэнні прыналежнасці пэўных жанраў да выключна газет-
ных ці радыйных тэарэтыкі не заўсёды сыходзяцца на тым, якія жан-
ры можна называць спецыфічнымі, характэрнымі толькі для канкрэт-
нага сродку масавай інфармацыі. І гэта вельмі адчувальна ў адносінах 
да радыёжанраў, дзе відавочным доўга было адставанне тэарэтычнага 
асэнсавання ад патрэб практычнай радыёжурналістыкі. 

Калі не паглыбляцца ў прыроду жанру і зыходзіць з пазіцыі ары-
гінальнасці, то, несумненна, спецыфічным жанрам радыёжурна лістыкі 
можна смела назваць радыёкампазіцыю. Многія даследчыкі лічаць, што 
не гэта не больш чым камбінацыя рэпартажных і літаратурна-музычных 
элементаў, адмаўляючы радыёкампазіцыі ў жанравай самастойнасці. 
Часта найменне радыёкампазіцыя выкарыстоўвалася для такіх відаў 
радыёперадач, як літаратурны ці літаратурна-музычны мантаж, мантаж 
радыёспектакля і інш. 

Для стварэння радыёкампазіцыі аўтар браў фрагменты з літаратур-
ных твораў, газетных і часопісных публікацый, размяшчаў іх у пэўнай 
паслядоўнасці, згодна тэматычнай задуме, стараўся па магчымасці 
ўсе бакова асвятліць тэму. Радыёкампазіцыя дазваляла літаратурнай 
рэ дакцыі аператыўна звяртацца да важных падзей, перадаваць іх у 
драматургічным напружанні, ярка, цікава. Так, напрыклад, як водгук на 
разгул фашызму ў Германіі прагучала радыёкампазіцыя «Трэцяя імпе-
рыя», матэрыял для якой быў падабраны з твораў Б. Брэхта, І. Бехера.

Да пачатку выкарыстання магнітафоннай плёнкі радыёкампазіцыя, 
якая па сваёй сутнасці «плёначны» матэрыял, не магла заняць свае месца 
ў радыёпраграмах. Таму ў гады станаўлення кампазіцыі падрыхтоўчую 
работу для будучых узораў гэтага жанру ігралі літаратурныя мантажы, 
якія выконваліся адным ці некалькімі акцёрамі. Пачынальнікам такіх 
мантажоў у радыёпрактыцы стаў майстра сцэны В. Яхантаў («Тэатр ад-
наго акцёра»). Першая радыёкампазіцыя прагучала па Маскоўскім ра-
дыё 7 кастрычніка 1930 года. 
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Радыёкампазіцыя – гэта спецыфічны жанр радыёпубліцыстыкі, 
які характарызуецца ідэйна-тэматычным адзінствам, выяўленым праз 
фрагментарна-мазаічную пабудову і поўнае выкарыстанне выразных 
сродкаў радыё. (Алейнік В. П. Радыёпубліцыстыка. Праблемы тэорыі і 
майстэрства. – Кіеў, 1978, с. 141).

Радыёкампазіцыя звычайна ставаралася на аснове некалькіх літа-
ратурных твораў, часцей за ўсё паэтычных. Але, тым не менш, ёсць пры-
клады і монарадыёкампазіцый, якія ствараліся на аснове аднаго твора 
(напрыклад, «Бясстрашныя сыны беларускага народа» – літаратурна-
музычны мантаж паводле паэмы беларускага паэта Міхася Маша-
ры, прысвечаны беларускім героям-партызанам Максіму Макарэнку і 
Леаніду Васільеву, ў эфіры прагучаў у лютым 1942 года). 

На прыкладзе радыёкампазіцыі «Партызаны, партызаны, бела ру
скія сыны» (аўтар – У. Юрэвіч), якая прагучала 22 чэрвеня 1943 года, 
разгледзім асаблівасці стварэння радыёпраграмы такога жанру. Радыё-
кампазіцыя прадугледжвае поўнае выкарыстанне выразных сродкаў 
радыё, таму нездарма звычайна пачынаецца з адпаведнага музычнага 
ўступу. У дадзеным выпадку ў якасці такого музычнага акорда была вы-
карыстана сцэна фінальнага хора з оперы Багатырова «У пушчах Палес-
ся». Літаратурны блок адкрыў верш Янкі Купалы «Беларускім партыза-
нам» у выкананні дыктара. Вядома, што літаратурныя творы ў іх поўным 
аб’ёме часцей за ўсё не маглі ўвайсці ў канву радыёкампазіцыі. І ў гэ-
тым якраз мог праявіцца прафесіяналізм радыёмайстроў: адапціраваць 
мастацкі твор такім чынам, каб ён вельмі арганічна ўпісаўся ў агуль-
ную сюжэтна-тэматычную лінію аповеду, не абцяжарваючы твор сваім 
аб’ёмам. Так, аўтары выкарысталі з верша Янкі Купалы толькі тры 
страфы, якія на іх думку, адлюстроўвалі агульны пасыл верша, яго 
галоўную думку; у асноўным гэта радкі, у якіх пераважаюць клічныя 
сінтаксічныя канструкцыі, што вельмі лагічна адпавядае менавіта па-
чатку радыёкампазіцыі, пачатку-закліку: «Рэжце гітлерцаў паганых, 
каб не ўваскрэслі век яны!», «Клічу вас я на пабеду / Хай вам шчасцем 
свецяць дні, / Варазайце людаедаў, / Каб не стала іх і следу / На святой 
нашай зямлі», «Не давайце гадам сілы / Над сабою распасцерць. / Рыйце 
загадзя магілы, / Вырывайце з жывых жылы, / Кроў за кроў, а смерць 
за смерць!». 

Да словаў Янкі Купалы аўтары далучаюць і заклікі Якуба Коласа з 
выступлення «Да зброі, беларускі народ!», а таксама радкі з партызан-
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скай песні паэта «Адпомсцім». Зноў жы выкарыстаны толькі куплеты з 
песні, прыпеў гучыць адзін раз у канцы верша. Гэта настрой падхват-
вае і музычная тэма М. Дунаеўскага «На ворага, за Радзіму, уперад!» у 
выкананні чыгуначнага ансамбля песні і пляскі. 

Далей дыктар быццам вяртаецца ў мінулае, у ліпеньскую раніцу на 
Палессе, калі «свежае, абмытае расой паветра калышуць раскаты гар-
мат», калі «ў балоце чуваць журботнае курлытанне журавоў», а «на 
ўзлеску сабраліся калгаснікі з суседняй вёскі. З тугой і сумам пазіраюць 
яны на хаты, што сагнуліся ў горы. У гэты напружаны, цяжкі час, з 
радыёпрыемніка, устаноўленага калгасным рахункаводам, пачуўся 
родны спакойны голас правадыра: «Таварышы! Грамадзяне! Браты і сё-
стры! Да вас звяртаюся я, сябры мае!» (Нацыянальны архіў Рэспублікі 
Беларусь, Ф. 871, ап. 1, адз. зах. 18. Тексты и монтажи спектаклей и 
радиопостановок 5.03.1943-28.10.1943, 49 л.)

Гэты зварот быў пачуты і беларускім паэтам Пятром Глебкам, які 
быццам ў адказ гаворыць вершам «Паклікаў нас Бацька любімы», 
заклікаючы беларускі народ «збірацца ў паход за чэсць і свабоду Ра-
дзімы». У працяг тэмы гучыць музычны твор «У бой за Радзіму, у бой 
за Сталіна». 

Складваецца ўражанне, што аповед дыктара «рухаецца» разам з 
партызанскімі атрадамі, якія пакідаюць «тысячы трупаў фашысцкіх 
сабак, дзесяткі варожых спаленых танкаў, сотні аўтамашын пааба-
пал беларускіх дарог». Узгадваецца стары партызан, якому «не спіцца 
ўначы», і ён гасцінна «сустракае» варожыя танкі і бранявікі; дзякуючы 
вершу Антона Бялевіча «Падрыўнікі» ўзгадваюцца гераічныя подзвігі 
народных мсціўцаў, ад якіх «ляцяць пад адкос варожыя эшалоны». 
Аўтары засяроджваюць увагу і на камандзіры аднаго партызанскага 
атрада – бацьку Мінаю, які ў пэўнай ступені ўвасабляе ў сабе вобраз 
моцнага савецкага змагара, якога не «запалохаеш», «не схіліш». Са 
шчырымі словамі паклону звяртаецца да яго народны паэт Якуб Колас у 
сваім вершы «Бацьку Мінаю». 

Вядома, што ў канцы радыёкампазіцыі таксама гучыць верш-заклік, 
«пра роцкія словы» Купалы з верша «Зноў будзем шчасце мець і волю» на 
фоне ўрачыстага марша Кабалеўскага ў выкананні сімфанічнага аркестра. 

На падставе разгледжанай радыёкампазіцыі, можна зрабіць пэўныя 
высновы адносна асаблівасцяў стварэння праграм такога жанру: 

Радыёкампазіцыя – гэта радыётвор, якія складаецца з пэўных сюжэт-
ных блокаў, аб’яднаных адной тэмай. Так, на прыкладзе радыёкампазіцыі 
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«Партызаны, партызаны, беларускія сыны» можна выдзеліць некалькі 
блокаў: уступзаклік, у якім аўтары акрэсліваюць тэму, з дапамогай во-
бразных сродкаў настройваюць слухача на адпаведны эмацыянальны 
лад; цэнтральны блок, які складаецца з некалькіх частак (напрыклад, у 
дадзеным выпадку: сюжэтная лінія «бацькі Сталіна», шматлікія подзвігі 
народных мсціўцаў і канцэнтрацыя на асобным героі – бацьку  Мінаю) і 
фінальны, як правіла, вершаваны заклік. 

Пры стварэнні радыёкампазіцый часта выкарыстоўваюцца дакумен
тальныя запісы. Аднак у дачыненні да радыё «голая» дакументальнасць 
цікава ў асноўным у двух выпадках: калі яна яскрава ілюструе пэўную 
падзею ці калі гэты гукавы дакумент сапраўды ўнікальны. А між тым, 
запісаны ў іншы час іншымі людзьмі, гукавы дакумент не заўсёды эма-
цыянальны і яскравы. Нават цікавы па фактуры, ён будзе доўгім, сум-
ным, калі да яго не дакранецца рука майстра, радыёжурналіста, які ве-
дае заканамернасці ўспрыняцця гуку. Дакументальны запіс без мантажа, 
як правіла, так і не становіцца публіцыстычным творам. Кожны гукавы 
дакумент нараджае ў слухача пэўныя асацыяцыі, так ці інакш «працуе». 
Але гэтага не дастаткова. Трэба максімальна павысіць каэфіцыент яго 
карыснага дзеяння, гэта значыць умела выкарыстаць – знайсці даклад-
нае месца ў перадачы, разумна паднесці. Мабілізаваць творчую думку, 
праявіць «журналізм». 

Радыёкампазіцыя – сінтэтычны жанр, якая дазваляе ўключыць у 
твор мноства кампанентаў, выразных сродкаў, прыёмаў, што сведчыць 
пра найвышэйшае праяўленне радыйнасці. 

Адкрытым застаецца пытанне аб унутрыжанравым раздзяленні 
радыёкампазіцыі. На думку некаторых даследчыкаў (Алейнік У. П.  
«Радыё публіцыстыка») існуе дакументальна-публіцыстычная і мастац-
ка-публіцыстычная радыёкампазіцыя. Аднак у чым публіцыстычнасць 
радыёкампазіцыі? У выбары тэмы, якая заўсёды актуальная і злабадзён-
ная, абумоўленая задачамі і патрэбамі часу? А публіцыстычнасць тэмы – 
гэта зададзеннасць і ўсяго ідэйна-тэматычнага зместу радыёкампазіцыі. 
У якасці жанравых разнавіднасцяў радыёкампазіцыі Алейнік У. П. вы-
дзяляе радыёфільм і радыётэатр. Радыёфільм – гэта перадача, заснава-
ная на дакументальных радыёзапісах, аб’яднаных адной тэмай, раскры-
тай праз вобраз мыслення сучасніка. Першасны крытэрый радыёфільма 
менавіта дакументалізм, мастацкія ж элементы займаюць падпарадка-
вальнае становішча. Для радыёфільма характэрны скразны асабісты 
каментар. І манціруецца радыёфільм не шляхам натуралістычнага ад-
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люстравання гукавага зместу, а як мастацкі твор, патрабуе ўдумлівага 
абыходжання з прасторава-часавымі параметрамі перадачы. Радыётэ-
атр, па прыродзе сваёй форма вобразна-эстэтычная, значна пашырыў 
прыёмы і сродкі эмацыянальнага ўдзеяння на слухача і стаў прэрагаты-
вай вобласці радыёмастацтва. 

Што тычыцца функцыянавання жанру радыёкампазіцыі ў сучас-
ным эфіры, то тут назіраюцца пэўныя бар’еры, звязаныя перш за ўсё з 
трансфармацыяй радыйных жанраў. Адна з асноўных тэндэнцый сучас-
нага вяшчання – адмаўленне ў значнай ступені ад пісьмовых тэкстаў. 
Папярэдне напісаны літаратурны тэкст аказвае істотны ўплыў на жыц-
цё маўленчых жанраў. Новыя задачы вяшчання 1990-х гадоў і новыя 
ўмовы, у якіх яно пачало існаваць, прывялі да адмаўлення ад многіх 
ранейшых форм зносін з аўдыторыяй, запатрабавалі ў эфіры жывое не-
падрыхтаванае маўленне. Яно і займае найбольш значнае месца ў сучас-
ным агульным аб’ёме вяшчання. 

Функцыянальныя змены ў радыёжурналістыцы ўздзейнічаць на кож-
ную групу жанраў. Найбольшую трансфармацыю якраз перажываюць 
жанры дакументальна-мастацкія. Адукацыйная, выхаваўчая, эстэтыч-
ная функцыі, характэрныя для жанраў гэтай групы, адышлі на другі 
план. Гэта адбілася на дакументальна-мастацкіх жанрах дваяка. Па-
першае, яны сталі радзей гучаць у эфіры. Па-другое, адбываецца ўплыў 
дыялагізацыі. Практычна зніклі радыёкампазіцыі, радыёзамалёўкі, 
радыёнарысы, радыёапавяданні. Памяншэнне колькасці гэтых жанраў 
звязана таксама і з тым, што яны гучалі раней у праграмах часопіснага 
тыпу, якія сталі выходзіць у эфір значна радзей у сувязі з адмаўленнем 
ад галіновага вяшчання. 

З аднаго боку, мабільнасць часу, змены ў рытме жыцця абумоўліваюць 
тое, што радыё становіцца менш разважлівым і больш дынамічным. 
Сёння ідзе актыўная арыентацыя на кампетэнтнасць і прафесіяналізм, 
таму перад мікрафонам няма быццам выпадковых людзей. Чалавек 
перад мікрафонам павінен растлумачыць аўдыторыі ўсе перыпетыі 
новага палітычнага, эканамічнага, сацыяльнага стану, аперыраваць 
новымі замежнымі тэрмінамі, дэманструючы сваё веданне тэмы. Вя-
дома, што ў такой канкурэнтнай барацьбе кампетэнтных выступоўцаў 
слова пісьменніка губляецца, паколькі многія з іх таксама спрабуюць 
разабрацца ў зменах. 
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