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ЭВАЛЮЦЫЯ МУЛЬТЫМЕДЫЙНЫХ ФОРМАЎ ЖУРНАЛІСТЫКІ   
Ў ПЕРАДАЧЫ «ВЕЦЕР ВАНДРАВАННЯЎ» (1967–1994)

Форма ў журналістыцы змяняецца даволі хутка, але найбольш трапныя яе 
набыткі захоўваюцца, забяспечваюць эвалюцыю, прагрэсіўную пераемнасць 
жанру. Папулярны сёння накірунак – гэта влог (ці відэаблог), вэб-сайт, дзе 
запісы рэгулярна дадаюцца. Характэрна, што ў влогу адначасова існуюць 
паведамленні ў розных формах – тэкст, фота, графіка, музыка, але пераважаюць 
відэазапісы.  Трэвел-влогі  (влогі аб падарожжах) на думку Х. Фолкера і
Е. Зурыхабылі ля вытокаў эры блогінгу [3, с. 100–101]. З сярэдзіны 60-х  гг.
тэлеклуб «Вецер вандраванняў» з’яўляўся адзінай у БССР цыклавой 
перадачай у жанры тэлепадарожжа. Перадача мела вялікую папулярнасць: у 
рэдакцыю пастаянна прыходзілі лісты, дзе гледачы прасілі паўтарыць 
пэўныя выпускі. У 1992 годзе вядучая расійскай праграмы «Пілігрым»
Галіна Прыязжаева назвала перадачу «Вецер в а н д р а в а н н я ў »
старейшей и популярной программой белорусского телевидения [13]. 

Асноўная рыса блога як мультымедыйнага жанру – вакол яго ствара-
ецца сетка камунікацыі: у ім можна пакідать каментарыі, сачыць, як на іх 
рэагуюць не толькі аўтары праграмы, але і іншыя гледачы, спрачацца. На-
прыклад, пад кожным сюжэтам папулярнага польскага відэаблога
«Гісторыя без цэнзуры» можна ўбачыць дзясяткі каментарыяў, аўтары 
адказваюць практычна на кожны з іх, спрачаюцца з гледачамі, улічваюць 
іх пажаданні ў наступных выпусках. Камунікацыя з аўдыторыяй 
адбываецца таксама на старонцы «Гісторыі без цэнзуры» ў Фэйсбуку. 
Влогер – гэта сучасны грамадскі карэспандэнт. Як сведчыць
супрацоўнік спартыўнай рэдакцыі Белтэлерадыёкампаніі А. Супанёў, на 
беларускім савецкім тэлебачанні ў 60–70-я гг.  абавязкова павінна 
было працаваць 60 % пазаштатных (грамадскіх) карэспандэнтаў. 
Гэта цяжка давалася, бо не ўсе рабселькоры мелі адпаведную 
падрыхтоўку і добра валодалі мовай. У тэлеклубе «Вецер 
вандраванняў» аматары спартыўнага турызму (у пераважнай большасці 
гэтую супольнасць складалі кандыдаты і дактары навук) былі і экспертамі-
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кансультантамі, і героямі выпускаў. Тэму абмяркоўвалі ў студыі, як гэта 
сёння робяць у каментарыях да блога і ў лентах сацыяльных сетак. Як 
пацверджанне пэўных поглядаў, турысты-аматары паказвалі фота, а з 
1970-га года і відэаздымкі, якія яны зрабілі падчас сваіх падарожжаў.
Доктар філалагічных навук Н. Фральцова піша, што ў перадачы «Вецер 
вандраванняў» цікава назіраць за тым, як нараджаецца думка [2, с. 111]. У 
дыскурсе актыўна ўдзельнічала аўдыторыя. З 1968 года пад эгідай тэлеклуба 
адбывалася краязнаўчая віктарына. Вядучы ў студыі зачытваў урыўкі з 
пісьмаў гледачоў, дзе былі пажаданні наконт зместу праграмы. Так, вакол 
тэлеклуба «Вецер вандраванняў» будавалася сетка камунікацыі. 

З ёю шчыльна звязана і наступная рыса влога – інфармацыя ў ім раз-
настайная па жанрах і змеце. Напрыклад, у блогу «Гісторыя без цэнзуры», 
глядач бачыць рэтраспектывы, сцэны, дзе вядучы ў гістарычнай вопрат-
цы, стэнд-апы вядучага ў сучасным строі, графічныя гістарычныя даведкі, 
інтэрв’ю і інш. Паслядоўнасць гэтых блокаў змяняецца ад выпуску да вы-
пуску. У складзе «Ветру вандраванняў» таксама можна было ўбачыць 
матэрыялы, розныя па форме і змесце. У падарожных нарысах «Ветру 
вандраванняў» расказвалі пра экстрэмальныя турыстычныя і навуковыя 
экспедыцыі у мясціны ад Лепельскіх азёраў [11] да Паўночнага полюса 
[12], пра самабытных мастакоў, народжаных у Беларусі, творчасць якіх 
была яшчэ недастаткова даследавана [5], пра прыродныя і нацыянальныя 
асаблівасці розных мясцін Савецкага Саюза [4; 6; 8]. Упершыню ў перада-
чы гісторык В. Грышкевіч апублікаваў свае даследаванні жыцця і творчасці 
С. Р. Сіроткі [15], І. Дамейкі [14]. У аналітычных рэпартажах праграмы 
абмяркоўвалі тэмы захавання вежавых гадзіннікаў у Мінску, адраджэння 
сядзібы Агінскага ў Залессі ды іншых культурных помнікаў.

Лайф – адметнасць падарожжа, таксама з’явілася ў «Ветры вандраван-
няў». З пачатку 70-х гг. ХХ ст. у перадачу пачалі ўключаць кінакадры, якія 
здымаў ідэйны кіраўнік і літаратурны рэдактар «Ветру вандраванняў» 
А. Чуланаў. Прафесійны журналіст самастойна навучыўся валодаць 
кінакамерай, вытрымаў экзамен на разрад кінааператара. З таго часу ў сю-
жэтах перадачы былі не толькі лайфавыя моманты, калі аўтар-аператар за 
кадрам гутарыў з героем у кадры, але і «сэлфі», калі А. Чуланаў, напры-
клад, паказваў, што жорсткае сонца Эльбруса зрабіла з яго тварам [8]. У гле-
дача ўзнікала пачуццё спантаннасці, неадрэжысіраванасці моманту, што 
выклікала давер да матэрыялу.

Каб наладзіць эмацыянальны кантакт з аўдыторыяй, у «Ветры 
вандраванняў» выкарыстоўваліся таксама малюнкі (коміксы). Апошняя 
старонка тэлечасопіса называлася «Турыст смяецца». У ёй распавядалі 
пра цікавыя выпадкі з жыцця турыстаў, ілюстравалі іх: Туриста не ждет
ни обед, ни кровать, / Турист на себе все обязан таскать. / Ты хочешь
комфорта в нелегком пути? / Бери всю семью и… заставь их нести [17].

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


99

Блогеры-лідары імкнуцца зрабіць сваё паведамленне незвычайным і 
яскравым, эпаціраваць публіку; у прыватнасці, вобраз  аўтара  замяняюць 
іншай выявай, напрыклад хатняй жывёлы. Усе разумеюць, што не жывёла 
піша і здымаецца ў блогу, але арыгінальнасць аўтарскага падыходу 
прыцягвае ўсё новых прыхільнікаў. Сярод папулярных татэмаў блогераў – 
Кот Гамільтан з вусамі, як у Эркюля Пуаро, папугай Джэк, модны сабака, 
парасяты Прысцыла і Поплтан маюць сотні тысяч падпісчыкаў. Літаратурны 
рэдактар праграмы А. Чуланаў і сам быў апантаным турыстам-аматарам, 
рабіў два-тры сур’ёзныя паходы на год [1; 18], амаль ва ўсе падарожжы браў 
з сабою малпу, якую яму падарылі сябры. Малпа Чыкіта з’яўлялася ў кадры 
ў падарожным нарысе «Алтайская адысея» [9], у замалёўцы «Успаміны аб 
Катуні» [12]. У адным з выпускаў «Ветру вандраванняў» быў матэрыял 
«Малышка», дзе закадравы тэкст гучаў ад імя малпы [10]. 

У сучасным свеце, калі шмат хто можа зрабіцца влогерам, ва рыянт «я пра 
вас згадаю, а вы мяне фінансуйце», ужо не працуе. Усё больш папулярнасці 
набывае  крос-посцінг, калі публічныя асобы згадваюць адна аб адной. 
Напрыклад, вядучыя праграмы «Беларусь без межаў» – гэта ўдзельнікі 
музычнага гурта «Без білета». Іх песні аб падарожжах гучаць у «шапцы» 
праграмы і ўплецены ў яе структуру. А. Чуланаў запрашаў у «Вецер 
вандраванняў» выканаўцаў-бардаў. Іх музыка гучала за кадрам. Нярэдка 
кліпы-выкананні былі ўплецены ў структуру праграмы. Напрыклад, нарыс 
«Барды на Іслачы» [11] ўключае некалькі лірычных замалёвак, дзе аўтары-
выканаўцы прадстаўляюць свае творы, паміж кліпамі і ў падводках вядучы 
Мікалай Пінігін разважае аб сувязі чалавека з наваколлем, аб асаблівасцях 
беларускай прыроды, аб сяброўстве. У перадачы гучаць выкананні Барыса і 
Галіны Вайханскіх, Валянціна Віхарава, Алы Бяляўскай, Уладзіміра Кадола, 
Алены Дзіхціеўскай, Алёны Пільнікавай, Зоі Курак і інш. У межах «Ветру 
вандраванняў» узніклі самабытныя мультымедыйныя жанры – інтэрв’ю-
песня і сюжэт-песня. З аднаго боку, гэта стварала паблісіці бардам, а з 
другога – рабіла тэлепадарожжа яшчэ больш прывабным для гледача.

Передача «Вецер вандраванняў» уключала графіку, фота, відэа, 
аўдыякліпы, была сеткай камунікацыі, аб’ядноўвала людзей, захопле-
ных адной тэмай, вакол асобы аўтара-лідара. Яе варта лічыць прад-
веснікам сучаснай мультымедыйнай прасторы, што называецца влогам 
(пратавлогам). З аднаго боку, сюжэты «Ветру вандраванняў» былі 
навуковымі даследаваннямі, якія выклікалі рэзананс, віктарыны праграмы 
абуджалі гледачоў да краязнаўчай працы. З другога боку, гумар, «жывыя» 
выкананні, лайфы, неардынарны вобраз малпы стваралі эмацыйны кантакт 
з аўдыторыяй. На такі фармат медыякантэнту, што спалучае даследчы і 
рэкрэацыйны складнікі, варта арыентавацца і сённяшнім тэлевізійным 
творцам, каб павысіць рэйтынгі праграм. 
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