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АСАБЛІВАСЦІ ДРАМАТУРГІІ  
І ЖАНРАВАЙ ФОРМЫ ПАДАРОЖНАГА НАРЫСА 

БЕЛАРУСКАГА ТЭЛЕБАЧАННЯ Ў ПЕРАДАЧЫ 
«ПАДАРОЖЖА ВАКОЛ ЕЎРОПЫ» І. МЕЛЕЖА (1956)

Падарожны	нарыс	–	гэта	адзін	з	самых	прыдатных	для	ўвасаблення	
на	тэлебачанні	жанраў:	аповед	пра	вандроўку	прадугледжвае	візуальную	
насычанасць,	таму	натуральна,	што	развіццё	перадач	аб	падарожжах	ад
бываецца	 ў	 накірунку	 паляпшэння	 ілюстрацыйнага	 складніка.	Харак
тэрна,	што	змен	у	сцэнарных	формах	пры	гэтым	практычна	не	адбыва
ецца:	журналісты	кіруюцца	часцей	эмпірычнымі	знаходкамі	сваіх	калег,	
чым	 гістарычна	 распрацаванымі	 канонамі	 мастацкай	 публіцыстыкі.	
Варта	 звярнуцца	 да	 вопыту	 Беларускага	 тэлебачання	 сярэдзіны		
1950-х	 гг.,	 які	 застаецца	практычна	не	даследаваным.	Мінская	студыя	
тэлебачання	 выпускала	 пераважна	 грамадска-палітычныя	 перадачы,	
у	 прыватнасці	 падарожныя	 нарысы.	 Іх	 даручалі	 ствараць	 вопытным	
пісьменнікам	і	публіцыстам,	якія	шукалі	сродкі	адаптацыі	літаратурнага	
жанру	да	аўдыявізуальнай	прасторы.	Вынаходніцтвы,	што	былі	на	гэ
тым	шляху,	здольныя	даць	плён	сучасным	тэлевытворцам	для	стварэння	
арыгінальнага	запатрабаванага	кантэнту.	

Шмат	навуковых	прац	прысвечана	І.	Мележу.	Біяграфію	пісьменніка	
даследуюць	Ф.	Куляшоў,	У.	Гніламёдаў,	М.	Мятліцкі,	Д.	Бугаёў.	Прабле
матыку	яго	літаратурнай	творчасці	вывучаюць	П.	Праскурына,	А.	Кава
люк,	асаблівасці	мастацкага	стылю	–	М.	Іаскевіч,	Л.	Хартановіч	і	інш.	
Аднак	ніхто	з	навукоўцаў	не	надае	ўвагі	таму	факту,	што	І.		Мележ	быў	
не	толькі	пісьменнікам,	але	і	тэлевізійным	публіцыстам,	аўтарам	аднаго	
з	першых	на	Беларускім	тэлебачанні	падарожных	нарысаў.	
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Матэрыялам	 для	 гэтага	 даследавання	 стаў	 сцэнарый	 перадачы	
«Падарожжа	 вакол	Еўропы»	 (1956)	 [4],	 а	 таксама	 тэкст	 літаратурнага	
падарожнага	 нарыса	 «Вакол	 Еўропы»	 [3].	 Гэтыя	 творы	 аб’ядноўвае	
асоба	 аўтара	 І.	 Мележа	 і	 падзея,	 якой	 яны	 прысвечаны,	 –	 сусветная	
вандроўка	савецкай	дэлегацыі,	у	якой	пісьменнік	прымаў	удзел.	Зробім	
параўнальны,	 а	 таксама	 дыскурсны	 аналіз	 названых	 твораў,	 вылучым	
асаблівасці	тэлевізійнага	падарожнага	нарыса.	

Параўноўваючы	 тэксты,	 можна	 заўважыць,	 што	 істотныя	 змены	
адбыліся	ў	драматургіі	«падарожжа»:	аўтар	перавярнуў	структуру	тво
ра:	тое,	што	ў	літаратурным	нарысе	было	вынікам,	у	тэлевізійным	стала	
ўступам.	Лірычны	пачатак,	які	дрэнна	ўспрымаецца	на	слых,	І.	Мележ	
замяніў	пералікам	краін,	што	ён	наведаў,	і	прывабнымі	фактамі	з	пада
рожжа,	рэалізаваўшы	адзін	з	першых	на	тэлебачанні	прыкладаў	анонса.	

Калі	 ў	 літаратурным	 творы	 аўтар	 працаваў	 у	 асноўным	 са	 сло
вам,	то	ў	тэлевізійным	сцэнарыі	звярнуўся	да	складаных	сінтаксічных	
цэлых,	 рэалізаваў	 прыёмы	 кантрасту	 і	 параўнання.	 Выкарыстанне	
супастаўленняў	дазваляла	падтрымліваць	увагу	гледача:	у	прыватнасці,	
ужываўся	фактычны	кантраст	–	у	Галандыі	добра	захаваліся	гістарычныя	
будынкі,	але	жылля	не	хапае.	Каб	абазначыць	грамадскія	праблемы	(са
цыяльная	няроўнасць,	нізкія	заробкі,	жабрацтва	і	інш.),	уводзіўся	кан
траст	героя	і	фону	–	«У	Сарэнта	…	побач	з	раскошнымі	кафэ,	з	багатымі	
сучаснымі	 аўтамабілямі	 дзяжураць	 рамізнікі	 з	 экіпажамі»	 [4,	 c.	 91].	
Перанесці	гледача	са	«сваёй»	у	«чужую»	прастору,	а	таксама	ў	адварот
ным	кірунку	дазваляў	візуальны	кантраст	–	чаргаванне	двух	планаў	у	
кадры	–	сярэдняга	(аўтар	у	студыі)	і	буйнога	(фотаздымкі	мясцін,	што	
ён	наведаў).

Прыём	 параўнання	 даў	 магчымасць	 увасобіць	 на	 тэлебачанні	
характэрную	 для	 літаратурнага	 падарожнага	 нарыса	 тэму	 «малой	
Радзімы»,	 якая	 інакш	 магла	 быць	 страчанай.	 У	 літаратурным	 нарысе	
«Вакол	 Еўропы»	 І.	 Мележ,	 прытрымліваючыся	 традыцыі	 сваіх	
папярэднікаў,	 у	 прыватнасці	 Я.	 Купалы,	 Цёткі,	 Ядвігіна	 Ш.,	 ужываў	
дыялектызмы	сваёй	мясцовасці.	Аднак	для	тэлевізійнага	паведамлення,	
якое	павінна	быць	зразумелым	адразу	і	на	слых,	такі	прыём	не	падыходзіў.	
Замест	 гэтага	 І.	Мележ	 пачаў	 выкарыстоўваць	 параўнанні	 «свайго»	 і	
«чужога»:	«…родныя	вербы,	палявыя	дарожкі,	лугі,	як	на	Палессі	…»	
[3,	c.	121],	або	«краявіды	Галандыі	вельмі	нагадвалі	знаёмыя	палескія»	
[4,	c.	71].

Новаўвядзенні	 тычыліся	 таксама	 жанравай	 формы	 падарожжа:	 у	
мікрафоннай	папцы	 яна	 вызначана	 як	 «гутарка».	Аўтар	 знаходзіўся	 ў	
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кадры	 адзін	 –	 прадугледжвалася,	 што	 суразмоўца	 –	 глядач	 ля	 экрана	
тэлевізара.	І.	Мележ	нібы	дзяліўся	з	ім	патаемнымі	думкамі,	як	з	добрым	
сябрам.	 Т.	 Рабалі	 пісаў,	 што	 літаратура	 падарожжаў	 стварае	 «ілюзію	
інтымнасці»	 [5,	 с.	 44],	 якая	 асабліва	 адчуваецца	 на	 фоне	 рытарыч
ных	прамоў.	 І.	Мележ	узнавіў	гэтую	адметнасць	жанру	на	Беларускім	
тэлебачанні:	 даверная	 гутарка	 ў	 падарожным	 нарысе	 кампенсавала	
сухасць	выкладу	выпускаў	навін	і	тэлекаментарыяў.	

Характэрны	 для	 падарожнага	 нарыса	 суб’ектывізм	 на	 тэлебачанні	
ўзмацняўся	інтанацыяй,	мімікай,	жэстамі	аўтара,	а	таксама	фотаздымкамі,	
якія	ён	рабіў	падчас	падарожжа.	Каб	захаваць	хранаметраж,	тэкставыя	
апісанні	 ў	 тэлевізійным	 нарысе	 даводзілася	 скарачаць,	 дадатковую	
інфармацыю	неслі	ілюстрацыі.	Напрыклад,	аўтар	адзначаў,	што	на	вуліцах	
Стакгольма	вельмі	шмат	машын,	пры	гэтым	паказваў	фотаздымак,	дзе	
на	 асфальце,	 на	 гары	 апалага	 лісця,	 у	 акружэнні	 прыпаркаваных	 аўто	
спіць	п’яны	чалавек	[1].	У	тэксце	літаратурнага	«падарожжа»	І.	Мележ	
казаў	аб	тым,	як	дрэнна	жыць	у	хаце	на	вадзе	падчас	дажджу	ці	маразоў.	
У	кадры	–	акно	дома-баржы,	клапатліва	прыбранае	занавескамі	і	жывымі	
кветкамі	[2]	–	ілюстрацыя	выклікае	спачуванне	да	простых	людзей,	што	
так	клапоцяцца	пра	сваё	не	вельмі	ўтульнае,	але	роднае	жыллё.

Калі	 ў	 літаратурным	 падарожным	 нарысе	 героі	 патрэбныя	 ў	
асноўным	для	таго,	каб	стварыць	атмасферу	месца,	то	ў	тэлепадарожжы	
яны	 завастраюць	 публіцыстычнасць	 паведамлення:	 іх	 менш,	 але	
вобразы	дакладней	распрацаваныя.	Першую	групу	складаюць	тыя,	хто	
прыязна	 ставіцца	 да	 Савецкага	 Саюза.	 Напрыклад,	 старая	 грачанка,	
якая	хоча	вылечыць	сына	і	прыйшла	да	савецкай	дэлегацыі	па	дапамогу.	
Другая	 група	 герояў	 –	 тыповыя	 вобразы,	 якія	 ўводзяцца	 ў	 тэкст,	 каб	
з	 іх	 дапамогай	 расказаць	 пра	 сацыяльныя	 праблемы	 іншых	 краін:	
швед	 Віктар	 Туландэр	 кажа,	 што	 жылля	 не	 хапае,	 шафёр-парыжанін	
падкрэслівае:	з-за	«коркаў»	на	дарогах	часта	здараюцца	аварыі.	Глядач	
здольны	 атаясамліваць	 сябе	 з	 такімі	 героямі	 і	 таму	 мацней	 адчувае	
вастрыню	праблем.

Для	 тэлевізійнага	 падарожнага	 нарыса	 маладога	 Беларускага	
тэлебачання	 характэрны	 прынцып	 сутворчасці	 аўтара	 і	 аўдыторыі.	
Гэтаму	 спрыяў	 «увод	 вершаў	 у	 паведамленне»	 [5,	 c.	 65],	 што	 на	
тэлебачанні	 атрымаў	 сваю	 спецыфіку.	 Калі	 ў	 друкаваным	 нарысе	
І.	Мележ	прыводзіў	радкі	з	песень,	якія	выконвалі	разам	савецкія	турысты	
і	 замежнікі,	 то	 ў	 тэлевізійным	 падарожжы	 ён	 згадваў	 толькі	 назвы	
кампазіцый	 –	 «Ой,	 цветет	 калина»,	 «Полюшко,	 поле»,	 «Дубинушка»,	
«Широка	страна	моя	родная».	Тагачасныя	магчымасці	тэлебачання	не	
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дазвалялі	выкарыстоўваць	музыку	падчас	перадачы,	але	аўтар	разлічваў	
на	тое,	што	тэксты	і	мелодыі	прагучаць	у	памяці	гледача,	выклікаюць	
пэўныя	асацыяцыі,	створаць	неабходны	настрой.

Такім	 чынам,	 адаптуючы	 тэкст	 літаратурнага	 падарожнага	 нарыса	
да	 ўмоў	 тэлебачання,	 І.	Мележ	 зрабіў	шэраг	 вынаходніцваў.	У	 галіне	
драматургіі	 –	 рэалізаваў	 адзін	 з	 першых	 на	 Беларускім	 тэлебачанні	
прыкладаў	анонса,	увёў	прыёмы	кантрасту	і	параўнання,	у	прыватнасці	
для	 ўвасаблення	 тэмы	 «малой	 Радзімы».	 У	 рэчышчы	 жанравай	
формы	–	скараціў	тэкставыя	апісанні,	пераклаўшы	частку	 інфармацыі	
на	 фотаздымкі,	 паменшыў	 колькасць	 герояў,	 але	 зрабіў	 іх	 вобразы	
больш	запамінальнымі,	увёў	прынцып	сутворчасці	аўтара	і	аўдыторыі.	
Апісаныя	 драматургічныя	 і	 жанравыя	 асаблівасці	 могуць	 быць	
скарыстаныя	ў	сучаснай	тэлевізійнай	практыцы,	спрыяць	павышэнню	
публіцыстычнай	і	мастацкай	вартасці	перадач.	
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АРТИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ЗРИТЕЛЬСКУЮ АУДИТОРИЮ

Телевизионная	журналистика,	функционирующая	в	условиях	жест
кой	 конкуренции,	 в	 первую	 очередь	 с	 создателями	 аудиовизуального	
контента	 на	 платформе	 интернета,	 вынуждена	 находиться	 в	 перма
нентном	поиске	новых	способов	привлечения	зрительского	внимания,	
неординарных	методов	воздействия	на	аудиторию.	Данные	способы	и	
методы	открываются	благодаря	феномену	телевидения	как	особой	вир
туальной	реальности,	представления	о	которой	формировались,	расши
рялись	и	углублялись	по	мере	активного	технического	перевооружения	
ТВ,	в	частности	внедрения	в	его	практику	видеозаписи.	




