
Ула да рыць ві дэа
«Бы ло б вы дат на, ка лі б 

атры ма ла ся зняць ві дэа ро лік 
і да поў ніць ім тэкст на на шым 
сай це» — пра па но вы-за дан ні 
та ко га кштал ту вель мі час та 
чу юць на пла нёр ках прад-
стаў ні кі роз ных СМІ. Ды і са-
мі мы, чы та ю чы на ві ны, не-
не ды і па гля дзім ві дэа, што 
су пра ва джае ін фар ма цыю. 
Гэ та мо жа быць як ро лік, ад-
мыс ло ва зня ты жур на ліс та мі, 
так і аб са лют на вы пад ко выя 
кад ры з ка мер ві дэа на зі ран-
ня ці ві дэа рэ гіст ра та раў аў-
то. Нам ма ла прос та тэкс ту, 
фо та здым каў так са ма не-
да стат ко ва — толь кі ві дэа 
мо жа стаць больш-менш 
важ кім па цвяр джэн нем іс-
тот нас ці па дзеі, ура зіць нас 
і на даў жэй шы час за стац ца 
ў па мя ці.

Больш за тое, мо ва ві дэа 
амаль уні вер саль ная для 
прад стаў ні коў роз ных на ро-
даў, жы ха роў роз ных кан-
ты нен таў. Ды і доў гія тэкс ты 
па тра бу юць больш ча су для 
зна ём ства, чым ка рот кія ві-
дэа сю жэ ты. Та му, каб быць 
у кур се та го, што ад бы ва-
ец ца ў све це, ка рыс таль ні ку
ін тэр нэ ту сён ня неаба вяз-

ко ва ўмець чы таць і пі саць — 
да стат ко ва мець до сыць
ма гут ны смарт фон-план шэт 
(а з гэ тым сён ня пы тан няў уз-
ні кае ўсё менш і менш).

«Там жа Каць ка 
сва рыц ца 
з Дзім кам!»

Ка жуць, звыч ка — дру гая 
на ту ра, та му мно гія біз нес-
пра ек ты, якія ста лі па спя хо-
вы мі, бы лі ад самога  па чат ку 
скі ра ва ныя на фар мі ра ван-
не ў па куп ні коў, спа жыў цоў 
устой лі вай звыч кі да іх вы ка-
ры стан ня. Вось ча му вы со кіх 
рэй тын гаў у ме дыя да ся га-
юць се ры яль ныя вы твор час-
ці роз на га кштал ту. Тут клю-
ча вы мі з'яў ля юц ца па няц ці 
паў та раль нас ці, зна ё мас ці, 
ча са вай пры вя за нас ці. Мы 
ве да ем усіх ге ро яў, со чым 
за ад ным і тым жа сю жэ там, 
ра зам з тым што раз атрым-
лі ва ем пор цыю но вай ін фар-
ма цыі, мо жам прад каз ваць 
на ступ ныя кро кі, ра біць пра-
гно зы... І я тут ка жу не толь кі 
пра кла січ ныя тэ ле се ры я лы, 
але і пра рэ алі ці-шоу, якія, 
не ма ю чы дак лад на га сю жэ-
та (але ма ю чы пра ду ма ную 
стра тэ гію раз віц ця), бу ду юц-
ца па тым жа прын цы пе.

Не так даў но адзін мой 
пры яцель, до сыць вя до мы 
бе ла рус кі пісь мен нік, уга на-
ра ва ны не каль кі мі прэ мі я мі 
за кні гі паэ зіі і про зы, у гу-
тар цы пры знаў ся, што «пад-
сеў» на рэ алі ці-шоу «Дом 2». 
За ха піў ся і сам не за ўва жыў 
ка лі. Спа чат ку прос та слу хаў 

ад ным ву хам, бо ўклю чаў ка-
нал кры ху ра ней, ба ю чы ся 
пра пус ціць лю бі мы мульт-
фільм, по тым гля дзеў ад ным 
во кам, не ад да ючы шмат 
ува гі раз віц цю па дзей. Але 
ў ней кі мо мант, паў та ра ю чы 
што дзён ны ры ту ал, зла віў ся-
бе на тым, што ўваж лі ва гля-
дзіць шоу з дум кай: «Каць ка 
сва рыц ца з Дзім кам, як ці ка-
 ва!» Па сту по ва, па ці ху і не-
ўсвя дом ле на для яго са мо га 
мой ся бар стаў ус пры маць 
ге ро яў з тэ ле эк ра на як сва іх 
зна ём цаў ці су се дзяў, та му і 
за ці ка віў ся іх ста сун ка мі. А 
як на ступ ства — стаў пры-
хіль ні кам «До ма 2»...

Ства ра юц ца но выя 
су све ты...

І ка лі так лёг ка тра піць у 
за леж насць ад не зу сім якас-
на га па змес це ві дэасе ры я ла, 
то што ўжо ка заць пра вы тан-
ча ныя, без да кор ныя і фі нан-
са ва доб ра за бяс пе ча ныя тэ-
ле пра ек ты? Не ка то рыя з іх 
ста лі ся цэ лы мі эпо ха мі, пас ля 
іх, мож на дак лад на ска заць, 
свет тэ ле ба чан ня не бу дзе 
ра ней шым. Мыль ная «Сан-
та-Бар ба ра», якая ўсім па спе-
ла на да ку чыць, сім па тыч ныя 
«Сяб ры», пас ля якіх скла лі ся 
фак тыч на ка но ны ма ла дзёж-
най ка ме дыі, на рэш це, «Гуль-
ня тро наў». Да рэ чы, Джордж 
Мар цін, аў тар се рыі ра ма наў, 
што лег лі ў асно ву гэ та га се-
ры я ла, не каль кі дзён та му 
пад час прэс-кан фе рэн цыі ў 
ра сій скім агенц тве «ТАСС» 
пры знаў ся, што сам здзіў ле-
ны та ко му не чу ва на му пос-
пе ху, той па пу ляр нас ці, што 
зда быў ство ра ны ім су свет. 

Але на конт ме ха ніз ма фар мі-
ра ван ня ці ка вас ці пісь мен нік 
раз ва жаў так:

— Яшчэ Тол кін у сва іх ра-
ма нах па ка заў, на коль кі важ-
на дэ та лё ва рас пра цоў ваць 
апі сан ні мес цаў, дзе ад бы-
ва юц ца па дзеі фэн тэ зій на га 
све ту, у якіх дзей ні ча юць і 
жы вуць ге роі. Мес цы ста но-
вяц ца па зна валь ны мі, і хоць 
іх не іс нуе ў рэ ча іс нас ці, але 
яны іс ну юць у на шай свя до-
мас ці. Які б мас так у якім бы 
сты лі ні на ма ля ваў тол кі наў-

скае ка ра леў ства, мы яго 

па зна лі б. Да яго аў та ры, 

якія ства ра лі фэн тэ зі, пі са лі 

хут чэй каз кі, не ак цэн ту ю чы 

ўва гу на дэ та лях, ча сам на-

ват не да ючы ім ёнаў ге ро ям і 

не пры дум ва ю чы на зваў мяс-

ці нам, та му і не на блі жа лі іх 

да чы та ча і гле да ча.

Па ра дак саль на, але ча-

сам пры ду ма ныя гіс то рыі, ге-

роі, су све ты ці ка вяць чы та ча, 

гле да ча на мно га больш, чым 

па дзеі, што ад бы ва лі ся ў рэ-

ча іс нас ці, і лё сы асоб, што 

на са мрэч жы лі. Той жа Мар-

цін ця пер са здзіў лен нем на-

зі рае, як свет «Гуль ні тро наў» 

па чы нае жыць сва ім жыц цём 

і на ват сам кі руе яго твор час-

цю. Зу сім не ча ка на для ся-

бе аў тар вы ра шыў на пі саць 

яшчэ ад ну га лі ну гэ тай вя лі-

кай гіс то рыі (як ска за лі б кі-

нош ні кі, спін-оф), рас ка заць 
пра ды нас тыю Тар га ры е наў, 
ад на го з ка ра леў скіх ро даў 
Вес тэ ро са. «Дзіў на, але я 
бу ду пі саць на ву ко вую гіс-
та рыч ную ма на гра фію пра 
тыя па дзеі, якія ні ко лі не ад-
 бы ва лі ся», — пры зна ец ца 
аў тар.

Улад А4 на да ло ні
— Ма ма, а як ты ста віш ся 

да та го, што твой сын — па-
пу ляр ны ві дэа бло гер? Хто 
твой лю бі мы ві дэа бло гер? 
Так, гэ та я, Улад. Так, ты тра-
пі ла ў маё ві дэа.

Не, гэ та не прос та на бор 
фраз, а пры клад ны пе ра каз 
ад на го з вы пус каў бло га Ула-
да А4, або Ула да Бу ма гі.

Уз рас тан не па пу ляр нас ці і 
ўплы во вас ці бло ге раў, іх ка-
на лаў і за хап лен не пад лет-
каў гэ тай па раў наль на но вай 
з'я вай ін тэр нэт-пра сто ры ўжо 
за ці ка ві ла ме ды я а на лі ты каў 
і куль ту ро ла гаў. Мы ма ем 
спра ву з но вым па ка лен нем, 
но вы мі срод ка мі ка му ні ка цыі, 
но вым па ды хо дам да вы бару 
ме дыя. Каб вый сці да пуб лі кі, 
за явіць пра ся бе, сён ня да-
стат ко ва мець смарт фон і за-
вес ці свой ка нал на youtube. 
А по тым — ка лі зо ркі скла-
дуц ца — ва шы ві дэа бу дуць 
на бі раць міль ё ны пра гля даў, 
вы са мі ста не це ся ку мі рам 
мо ла дзі, дзяў ча ты/хлоп цы 
бу дуць ма рыць хоць не як 
тра піць у вы пуск ві дэа бло га, 
і маг чы ма нех та з пры хіль ні-
каў на ват зро біць на да ло ні 
та ту і роў ку з ла га ты пам ка-
на ла (а Улад Бу ма га та кую 
та ту свай му пад піс чы ку ўжо 
зра біў і пры свя ціў гэ та му 
пра цэ су цэ лы вы пуск).

Маг чы ма, пры ця галь-
насць воб ра заў бло ге раў і 
іх ка на лаў у тым, што амаль 
сці ра ец ца мя жа па між гле да-
чом і асо бай на эк ра не. З ім 
мож на па сяб ра ваць у сац сет-
ках, ён мо жа жыць у су сед-
нім до ме ці ву чыц ца з ва мі
ў ад ной шко ле, на сіць та кую ж 
май ку і та кую ж пры чос ку,
як і вы. А мо жа, тут клю ча вое 
як раз ра зу мен не: кож ны мо-
жа стаць зор кай, і для гэ та-
га не аба вяз ко ва мець шмат 
гро шай ці ўплы во вых сва я-
коў. Да стат ко ва прос та ха-
рыз ма тыч нас ці, ста ран нас ці 
і крэ а тыў нас ці.

Пры сут насць 
тут і ця пер

Ві дэа да зва ляе нам пе-
ра мя шчац ца ў пра сто ры. 

Факт. Але яго пры ця галь-

насць яшчэ і ў маг чы мас ці 

за зір нуць у кут кі, ча сам са-

мыя ней ма вер ныя, ку ды сам 

ча ла век ні ко лі ў жыц ці і не 

змог бы тра піць. На прык лад, 

гняз до яст ра ба, дзе толь кі-

толь кі вы ве лі ся пту ша ня ты, 

пус ты ня, у якой жы вуць ільвы

і жы ра фы, па ба чыць, што ця-

пер ад бы ва ец ца на зна ка мі-

тай Эбі Роўд з вок лад кі аль -

бо ма The Beatles, чым жы ве 

Таймс Сквер у Нью Ёр ку і як 

вось прос та ця пер гу чыць Ні-

я гар скі ва да спад. Та кую маг-

чы масць да юць вэб-ка ме ры, 

уста ноў ле ныя ў роз ных мяс-

ці нах све ту, якія круг лыя су-

ткі пра цу юць у рэ жы ме ан-

лайн. Да стат ко ва толь кі зра-

біць за пыт у по шу ка ві ку — і 

ўвесь свет апы нец ца пе рад 

ва мі. Па да ец ца, што гэ та вы-

дат ны спо саб па ме ды та ваць 

і цу доў ная аль тэр на ты ва тра-

ды цый ным ка на лам, пры све-

ча ным жы вёль на му све ту.

Ці вар та 
гля дзець?

Яны «за бі ва юць час», 

спра шча юць мыс лен не, на-

паў ня юць наш мозг не зу сім 

па трэб ны мі фак та мі... Але 

ві дэа, што мы гля дзім, пры-

но сіць і шмат ка рыс ці: лю бі-

мым бло ге рам мо жа стаць 

той, хто рас каз вае пра на-

ву ко выя ад крыц ці і кніж ныя 

на він кі, вэб-ка ме ра з Ін дыі 

мо жа пад штурх нуць да па-

да рож жа ў рэ ча іс нас ці, а лю-

бі мы се ры ял — гэ та не аба-

вяз ко ва мыль ная опе ра, але 

і вы со ка ін тэ ле кту аль ны дэ-

 тэк тыў. Ды са мае га лоў нае — 

тое за да валь нен не, што

мы атрым лі ва ем ад пра гля ду 

ві дэа. Ве ча рам пас ля пра цы, 

на ўтуль най ка на пе, з ку бач-

кам ка вы, у цёп лай кам па ніі 

зна ё мых ге ро яў... Зрэш ты, 

трэ ба ж не ка лі ад па чы ваць, 

пе ра за гру жаць свя до масць, 
хай і вы ка рыс тоў ва ю чы для 
гэ та га не зу сім «ра зум ныя» 
срод кі.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.
vesіaluha@zvіazda.by

Я НЕ ГЛЯ ДЖУ ТЭ ЛЕ ВІ ЗАР,
або Гэ та ж маё лю бі мае шоу!

«Дзіў на, але я бу ду 
пі саць на ву ко вую 
гіс та рыч ную 
ма на гра фію пра тыя 
па дзеі, якіх ні ко лі 
не ад бы ва ла ся».

Ці ёсць кан ку рэн цыя?

Ак са на ВЕ ЧАР, вя ду чая, аў тар му-

зыч нах пра грам:

— Без умоў на, для гле да ча ка рыс на, 

што з'я ві лі ся но выя кры ні цы і спо са бы 

прад стаў лен ня ін фар ма цыі ў ме дыя. 

Але аса біс та я жы ву ў сва ім све це і 

не звяр таю асаб лі ва шмат ува гі на гэ-

тыя су час ныя трэн ды. У той жа час не 

ад маў ляю ў ка рыс ці уоutubе, ска жам, 

для му зы каў, якія хо чуць стаць па пу-

ляр ны мі. На прык лад, Ві та лік Кар па-

наў зды мае клі пы, якія не па тра бу юць 

вя лі кіх гра шо вых срод каў, але іх да-

стат ко ва — хай не для па да чы ў тэ ле-

эфі ры, але для рас крут кі ў са цы яль ных 

сет ках. Яшчэ не каль кі дзе ся ці год дзяў 

та му для фар мі ра ван ня і пад тры ман ня 

па пу ляр нас ці му зы кан таў па трэб ныя 

бы лі вы сіл кі цэ лай гру пы лю дзей. Гэ-

та і клі пы, і му зыч ныя тэ ле пра гра мы... 

Але ў цэ лым раз ва жан ні пра смерць 

тэ ле ба чан ня — з ка гор ты ду мак пра 

смерць па пя ро вай кні гі. Так, яно му сіць 

ма ды фі ка вац ца, але ў тым ці ін шым 

вы гля дзе, без умоў на, за ста нец ца.

На тал ля БАР ДЗІ ЛОЎ СКАЯ, жур-
на ліст ка Агенц тва тэ ле на він Бел тэ-
ле ра дыё кам па ніі:

— Тэ ле ба чан не мае боль шую і шы-

рэй шую аў ды то рыю, чым лю бы ін тэр-

нэт-рэ сурс. Ма ла дзёж ныя бло гі раз лі-

ча ныя і спра цоў ва юць на мо ладзь, а 

тэ ле ба чан не — для ўсіх. За на ві на мі на 

роз ных ка на лах со чаць гле да чы роз-

на га ўзрос ту, са цы яль ных ка тэ го рый. 

Да та го ж па куль не на зі ра ец ца ўсе-

агуль най кам п'ю та ры за цыі, а тэ ле ві зар 

да ступ ны кож на му і вы клі кае боль шы 

да вер.

Дзя ніс ГАН ЧА РЭН КА, рэ дак тар 
ды рэк цыі спар тыў на га вя шчан ня 
СТБ:

— На маю дум ку, ві дэа бло ге ры і 

уоutubе ужо даў но пе ра сяг ну лі тэ ле-

ба чан не ў пла не па пу ляр нас ці. У на-

ступ ныя га ды, ду маю, сі ту а цыя для 

тэ ле ба чан ня толь кі па гор шыц ца. Мо-

ладзь ужо даў но ад мо ві ла ся ад пра-

гля ду тэ ле ба чан ня на ка рысць уоutubе, 

а ТБ гля дзяць пе ра важ на ста лыя лю-

дзі. Адзі нае вый сце для ТБ-ка на лаў —

ства раць свае афі цый ныя акаў нты

на уоutubе і пра соў ваць кан тэнт праз 

іх. Але па да ча ін фар ма цыі ў бло ге раў 

до сыць не фар маль ная і час та «пры-

праў ле ная» вост рым гу ма рам, што і 

пры цяг вае гле да чоў, ка на лы не мо гуць 

са бе да зво ліць та кія «воль нас ці», яны 

му сяць па да ваць ін фар ма цыю ў больш 

сур' ёз ным і афі цый ным клю чы. На су-

час ным уоutubе гэ та не над та кан ку-

рэн та здоль ная стра тэ гія.

Аляк сандр ЯСЮ ЛЕ ВІЧ, апе ра тар 

Бел тэ ле ра дыё кам па ніі:

— Тэ ле ба чан не су мя шчае вя лі кую 

коль касць раз на стай на га ві дэа кан тэн-

ту, і я не ду маю, што бло ге ры скла да-

юць нам кан ку рэн цыю. Па да ец ца, што 

су час ны фар мат бло гер ства хут ка ста-

не не ак ту аль ным, ён па сту по ва пе ра-

тво рыц ца ў больш якас ны, на блі жа ны 

ці ана ла гіч ны тэ ле ві зій на му. Та му не 

ба ю ся, што мае ве ды і ўмен ні бу дуць 

не за па тра ба ва ны мі.

Вы бар — гэ та заў сё ды доб ра. 
Але ж тэ ле ба чан не — ін дуст рыя, у якой пра цуе 
вя лі кая коль касць спе цы я ліс таў роз на га кштал ту 

— вя ду чых, рэ жы сё раў, апе ра та раў, гры мё раў... 
Ці не ба яц ца яны кан ку рэн цыі з бло ге ра мі і 
уоutubе?

Не, я зу сім не па мы лі ла ся ў вы ба ры за га лоў ка, 
і яго гу чан не непа ра дак саль нае. Хут чэй 
на ад ва рот, вель мі ла гіч нае і ад па вед нае 
ча су, трэн дам і з'я вам у ма са вай куль ту ры 
спа жы ван ня ві дэа ін фар ма цыі. Мно гія сён ня 
з го на рам за яў ля юць, што не гля дзяць 
тэ ле ві зар і на ват не ма юць до ма гэ тай 
на да куч лі вай скрын кі (ці ўжо хут чэй плос кай 
ка роб кі) з эк ра нам, якая за бі рае так шмат 
ча су і ўва гі. Але ж на са мрэч, на ват не ма ю чы 
тэ ле ві за ра до ма, не гле дзя чы яго ве ча ра мі 
ўсёй сям' ёй (як у дзя цін стве), мы не пе ра ста ём 
быць спа жыў ца мі пра дук таў тэ ле ві зій най 
вы твор час ці. Толь кі ў но вым фар ма це. 
І з ін шых кры ніц. І ча сам кан тэнт, які мы са мі 
для ся бе фар мі ру ем, больш якас ны, чым 
тое, што пра па нуе стан дарт ная пра гра ма 
тэ ле пе ра дач. Але ж мы ўсё роў на за ста ём ся 
гэт кі мі ж за леж ны мі ад пры сут нас ці ві дэа 
ў на шым што дзён ным жыц ці.


