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ЭВАЛЮЦЫЯ ВОБРАЗА ЛІРЫЧНАГА ГЕРОЯ Ў ПАДАРОЖНЫХ НАРЫСАХ  
НА БЕЛАРУСКІМ ТЭЛЕБАЧАННІ Ў 1960–90-х гг.  
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Даследуецца пытанне аб існаванні жанру падарожнага нарыса на савецкім тэлебачанні. Даказана, што з 1960х па 
1990я гг. прыкметы жанру праяўляліся ў хранікальнадакументальных фільмах. Сцвярджаецца, што жанр падарож
нага нарыса на савецкім тэлебачанні існаваў, але збліжаўся, часам вельмі шчыльна, з іншымі жанрамі, што з’яўляецца 
яго  адметнасцю.  Вызначана,  што  эвалюцыя  падарожнага  нарыса  на  савецкім  тэлебачанні  звязана  з  развіццём 
суб’ектывізму і вобраза лірычнага героя ў ім ад нейтральнай асобы да чалавека традыцыйных поглядаў і актыўнага 
ўдзельніка падзей, адкрытага да новых ведаў. Адзначана, што А. Чуланаў адрадзіў пераемнасць жанру падарожнага 
нарыса, узнавіўшы яго рамантычны пачатак. 

Ключавыя словы: падарожны нарыс; нігілістычны падарожны нарыс; турыстычны падарожны нарыс; рамантыч
ны падарожны нарыс; суб’ектыўнасць аўтарскага падыходу; лірычны герой.
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Исследуется вопрос о существовании жанра путевого очерка на советском телевидении. Доказано, что с 1960х 
по 1990е гг. признаки этого жанра проявились в хроникальнодокументальных фильмах. Утверждается, что жанр 
путевого очерка на советском телевидении существовал, но сближался, иногда очень сильно, с другими жанрами, что 
в целом является его особенностью. Определено, что эволюция жанра путевого очерка на советском телевидении 
связана с развитием субъективизма и образа лирического героя – от нейтральной личности к человеку традицион
ных взглядов и активному участнику событий, открытому для новых знаний. Отмечено, что А. Чуланов возродил 
преемственность жанра путевого очерка, возобновив его романтическое начало.
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The aim of the study is to examine the characteristics of travel essay at Soviet television. It is proved that there are lot of 
chronical documentary films that had the features of the genre. Travel essays were similar to other genres (problem reportage, 
for example). It’s a distinguishing feature of travel essays. The evolution of the genre at Soviet TV linked with the evolution of 
subjectivism and the role of lyric hero: firstly a neutral person, secondly a person of traditional culture and thirdly an active 
openminded person. A. Chylanov revived the continuity of the traditions of the genre with its romantic hero.
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Суб’ектыўнасць аўтарскага падыходу – асноўная 
адметнасць падарожнага нарыса [1, c. 5]. Так, Г. Лаў 
рынеўская  сцвярджае, што  ў  падарожным  нарысе 
заўсёды ёсць аўтарскі пачатак [2, c. 18]. Даследчыкі 
Э.  Багіраў  і  Р.  Барэцкі  мяркуюць,  што  прадметам 
нарыса з’яўляецца нават не вынік дзейнасці, а сам  
суб’ект дзеяння – чалавек [3, c. 78]. У падарожным 
нарысе  ён  становіцца  тым  цэнтрам, вакол  якога 
групуюцца факты, прадметы, падзеі [3, c. 79]. Такім 
чынам, падарожны нарыс – жанр з аднасуб’ектным 
апавяданнем, якое  ўтвараецца  вакол  вобраза 
герояпадарожніка [4, c. 6].

Асноўная  функцыя  гэтага  жанру  –  крытычная 
[5,  c.  16]. Аўтар  падарожнага  нарыса  аналізуе  тое, 
што бачыць навокал, вылучае тэндэнцыі, выказвае 
свае  меркаванні  аб  прычынах  праблем  і  шляхах 
іх  вырашэння.  Для  прыкладу можна  згадаць  твор 
А. Радзішчава «Падарожжа з Пецярбурга ў Маскву», 
дзе аўтар піша ад уласнага імя, наўмысна пазбяга
ючы плеаназмаў: Обратил взоры мои во внутрен-
ность мою – и узрел, что бедствия человека проис-
ходят от человека [6, c. 1]. Пісьменнік дазваляе сабе 
крытыку і таго, што бачыць навокал, і наогул сучас
най яму сістэмы кіравання дзяржавай. 

Як  слушна  сцвярджае  К.  Панцараў,  «основную 
причину  кризиса  очеркового  жанра  мы  усматри
ваем в частичном отказе от публицистики как ме
тода  журналистского  творчества.  Журналистика, 
которая  пришла  на  смену  советской,  партийной 
печати,  сместила  профессиональные  приоритеты, 
сделав ставку на информационные жанры» [7, c. 4]. 
З гэтага павінна вынікаць, што ў савецкі час пада
рожны нарыс перастаў  існаваць. Але, хутчэй, вар
та  казаць  не  пра  яго  знікненне,  а  пра  трансфар
мацыю,  набліжэнне  (часам  вельмі  шчыльнае)  да 
іншых жанраў журналістыкі. Дарэчы, здольнасць да 
мімікрыі – гэта адметнасць, характэрная для пада
рожнага нарыса. Як слушна сцвярджае Т. Рабалі, па
дарожны нарыс – зборны жанр [5, c. 46], ён заўсёды 
аб’ядноўвае ў сабе прыкметы іншых жанраў. Прасо

чым эвалюцыю падарожнага нарыса на беларускім 
тэлебачанні праз развіццё суб’ектывізму і вобраза 
лірычнага героя ў ім. 

У хранікальнадакументальным фільме «Встре
ча  с  городом»,  які  выйшаў  на  экран  у  1967  г., 
лірычнага героя  мы не бачым: у кадры з’яўляецца 
толькі яго рука, што ўключае прыёмнік аўтамабіля, 
пасля чаго і пачынаецца падарожжа. У фільме шмат 
планаў,  знятых  суб’ектыўнай  камерай,  быццам 
лірычны  герой бачыць наваколле  з  кабіны  свайго 
аўто (аповед ідзе ад першай асобы): Сегодня я впер-
вые увижу этот город после войны. Судьба сложилась 
так, что я не видел его 20 лет. 

Герой фільма едзе за рулём персанальнага аўто 
па вуліцах  горада. У 1960х  гг. машына ў Савецкім 
Саюзе ўжо не была недасяжным ідэалам: «В декабре 
1965  г.  глава  созданного  в  том же  году Министер
ства  автомобильной  промышленности  А.  М.  Тара 
сов сообщал, что в СССР приходится одна легковая 
машина на 238 жителей» [8]. Лірычны герой фільма 
«Встреча с городом» – хутчэй за ўсё, кіраўнік буй
нога  прадпрыемства.  Ён  жыве  ў  вялікім  горадзе 
і  звязвае  з  ім  сваю  будучыню.  Гэта  абагульнены 
вобраз  чалавека  сваёй  эпохі,  ідэальнага  савецка
га грамадзяніна.  І ўвага яго перш за ўсё скіравана 
на  будынкі  адміністрацыі  города,  герой  адзначае 
іх  веліч  і  прыгажосць. У  закадравым тэксце  няма 
індывідуальнай пазіцыі, лірычны герой у сваіх вы
казваннях вельмі стрыманы.

У  фільме  ёсць  дзевяць  саракасекундных  гу
кавых  сцэн  (лайфаў)  з  прапісаным  інтэршумам, 
знятых  «жывой» камерай, дзе паказаны рэальныя 
фрагменты  жыцця:  на  гандлёвай  плошчы  людзі 
выбіраюць кавуны, а ў крамах купляюць мэблю, ка
пелюшы, букеты. Рэжысёр глядзіць на Мінск быц
цам  бы  вачыма  звычайнага  гараджаніна.  Творца 
не робіць высноў –  ён дае дакладныя  і дэталёвыя 
малюнкі з жыцця, каб гледачы прыходзілі да нейкіх 
заключэнняў самі, і ў гэтым шмат дакументальнай 
праўды, прыхаванага  суб’ектывізму. Такім чынам, 
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у межах  хранікальнадакументальнага фільма на
прыканцы 1960х гг. з’явіўся тэлевізійны падарож
ны нарыс. 

У  фільме  «Аист  над  Припятью»  (1982)  аўтары 
пайшлі далей: лірычны герой тут не толькі назірае 
за жыццём,  але  і дае  сваю  ацэнку падзеям. Стуж
ка  пачынаецца  са  слоў: Что раскудахтались? Моя 
деревня Стахово встает вместе с нами, с аистами. 
Адухаўленне  птушкі –  сімвала  Беларусі –  робіцца 
лейтматывам  усяго  фільма.  І  далей  бусел  распа
вядае  пра  жыццё  сваёй  вёскі.  Птушка  крытычна 
ставіцца да таго,  як людзі  будуюць хаты  (…крыши 
стали неважные), вядуць сельскую гаспадарку (…не 
люблю я этих гарбузов. Понасажают их полный ого-
род, а потом раздают).

Лірычны  герой  уводзіцца  ў  твор  асцярожна, 
іншасказальна, і гэта ўжо не прыкладны гараджанін 
савецкай  эпохі.  Бусел  увасабляе  вобраз  сталага 
селяніна, які ўсё жыццё правёў на зямлі і моцна ад
чувае свае карані. Яго мова яскравая, поўная трап
ных народных выслоўяў (…дом плести – не хвостом 
трясти; возле села и птица весела), паданняў і про
стага народнага гумару (Люди любят говорить, что 
аист был когда-то человеком, да Бог в наказание за 
любопытство сделал его птицей. Но мы живем на 
крыше, а люди – под крышей).

Лірычны  герой  звяртаецца  да  спрадвечных 
людскіх  каштоўнасцей:  сям’і  і  працы  (Когда сын 
рядом, у  отца вдвое силы прибывает),  адчування 
сувязі з радзімай, сваёй зямлёй (Здесь люди такие – 
ты его в мешок завяжи, по воде пусти, а он все равно 
вернется. Так возвращаемся и мы каждой весной), 
пераемнасці  пакаленняў  (Это естественно, когда 
дети оплакивают родителей. Страшно, когда судь-
ба распорядится по-иному). У пачатку нарыса бусел 
бачыць,  як  у  сям’і  нарадзілася  восьмае дзіця,  по
тым – як усе снедаюць за сямейным сталом. У кан
цы фільма бусел нібыта назірае за тым, як бацька 
з сынам працуюць у полі. 

Стужку  «Аист  над  Припятью»  варта  прыз
наць падарожным нарысам,  бо  ў  ім  ёсць  і  пэўная 
геаграфічная  прывязка,  і  змена  лакацый  у  межах 
геаграфічнай  адзінкі  (вёскі),  і,  што  самае  важнае, 
у фільме ўвасоблены не дэклараваны, а просты ча
лавечы погляд на рэчаіснасць. Нарыс не  закранае 
момантаў дзяржаўнай палітыкі, але ў ім адлюстра
ваны  меркаванні  аўтара  пра  агульначалавечыя 
каштоўнасці,  якія  існуюць  ва  ўсе  часы  ў  кожным 
грамадстве.

Такім чынам, герой падарожнага нарыса «Аист 
над  Припятью»  –  чалавек  з  народа,  які  абара
няе  традыцыйныя  каштоўнасці.  Яго  цікавіць  усё, 
што  адбываецца  навокал,  ён  правярае,  наколькі 
гэта адпавядае яго строгім і непахісным прынцы
пам. Відавочна, рэжысёр фільма Алена Аўрынская 
разлічвала  на  тое,  што  погляды  лірычнага  героя 

падзяляюць  многія  людзі:  тыя,  хто  нарадзіўся 
і жыве ў вёсцы. Раней у падарожных нарысах быў 
адзіны  погляд  (агульнапрыняты,  ідэалагічна  вы
вераны),  а  ў  стужцы  «Аист  над Припятью» да  яго 
дапасуецца  іншы  стыль  разважання –  традыцый
насямейны. Меркаванні ў межах гэтых падыходаў 
маглі адрознівацца, аднак абодва стылі разважання 
не падлягалі  сумненню, аналітыка ў той час была 
недапушчальная. 

З  1970х  гг.  лірычны  герой нарысаў  беларуска
га  тэлебачання  ўжо  ацэньвае  эпізоды  сучаснасці 
з  пазіцый  уласнага  вопыту.  Гэта  тэндэнцыя  раз 
віваецца і завастраецца ў фільмах Аляксандра Чу
ланава. Ён, турыстаматар,  здымаў тое, што ведаў 
не  з  кніжак,  у  чым  удзельнічаў  сам:  Мы честно 
прошли свой путь к Лепельской большой воде сами 
(«В ритме весел»). У савецкай медыякультуры быў 
пашыраны  абагулены  займеннік «мы» ў значэнні 
«ўвесь народ». У перадачах А. Чуланава займеннік 
«мы» выкарыстоўваецца ўжо ў  яго прамым сэнсе: 
погляд  вялікага  калектыву  (савецкага  грамадства) 
замяняецца  ўспрыманнем  наваколля  малым  ко
лам  аднадумцаў,  людзей,  якіх  аб’ядноўвае  агуль
нае  захапленне. Вугал  агляду  завастраецца,  і  вока 
камеры шчыльней набліжаецца да чалавека. «Мы» 
А.  Чуланава  –  гэта  група  турыстаў,  натуралістаў, 
даследчыкаў. У фільме «В ритме весел» аўтар  імк
нецца  падгледзець  моманты  са  звычайнага  жыц
ця,  ён  нібыта  працуе  схаванай  камерай:  турысты 
на прывале,  адзін чалавек фатаграфуе, другі пры
крывае галаву патэльняй, бо пайшоў дождж, трэці 
лічыць шклянкі  з ялавічынай, чацвёрты дзякуе за 
суп,  а  потым  сплёўвае  яго.  І  гэта  рэальныя,  а  не 
адрэжысіраваныя кадры, як у фільме «Встреча с го
родом». Чаму чалавек выкарыстоўвае патэльню? Ці 
можна яе ўжыць замест парасона? Ці хапае шклянак 
з ялавічынай? Чаму адзін з герояў не можа адкры
та  сказаць,  што  суп  нясмачны –  навошта  хлусіць 
і хавацца? Той, хто глядзіць у аб’ектыў па той бок 
камеры,  нібыта  ставіцца да  ўсяго  гэтага  з  усмеш
кай. Так у поглядах лірычнага героя на рэчаіснасць 
упершыню з’яўляецца іронія. Гумар бусла ў фільме 
«Аист  над  Припятью»  быў  накіраваны  ў  мінулае, 
лірычны герой выкарыстоўваў трапныя народныя 
выслоўі,  якія  з’явіліся  і  былі  зафіксаваны  ў  мове 
шмат  гадоў  таму.  Іронія  А.  Чуланава  накіравана 
ў будычыню, ён з усмешкай адзначае супярэчнасці 
ў сучасных яму падзеях. Толькі тыя, хто быў побач 
з А.  Чуланавым,  ведалі,  якімі  сродкамі  ён дасягаў 
гэтай уяўнай лёгкасці выкладання. Алег Вінаградаў, 
майстар спорту па водным турызме  і сябра А. Чу
ланава, згадваў, як апантаны журналіст рабіў свае 
падарожныя  нарысы:  «После  съемки  порога  он 
мчался  к  своей  байдарке,  упаковывая  аппаратуру 
в непромокаемые мешки, и проходил порог сам. На 
стоянке вместо отдыха он постоянно сушил и на

Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика. 2018. № 1. С. 80 – 85
Journal of the Belarusian State University. Journalism and Pedagogics. 2018. No. 1. P. 80 – 85



83

Tелевизионная журналистика 
Television Journalism

страивал  свою  аппаратуру,  перематывал  пленки 
в черном “рукаве” и готовился к съемкам следую
щего дня» [9]. 

Герой  А.  Чуланава  –  чалавек,  ад  якога  многае 
залежыць,  асоба,  здольная  змяніць  рэчаіснасць. 
Журналіст  быццам  працягнуў  працу  ў  накірунку, 
акрэсленым аўтарамі фільма «Аист над Припятью». 
Аднак пазіцыя лірычнага героя ў нарысе «В ритме 
весел» адрозніваецца ад поглядаў яго бацькоў. Яго 
думкі  –  вынік  уласнага  роздуму  і  аналізу.  Як  ад
значала Н. Фральцова, у творах А. Чуланава цікава 
назіраць  за  нараджэннем думкі,  у  іх  праяўляецца 
персаніфікацыя тэлевізійнай  інфармацыі  [10,  c.  111]. 
У  тэлевізійных  нарысах  А.  Чуланава  адраджалася 
адметнасць  літаратурнага  жанру  падарожжаў,  які 
быў папулярны ў XIX ст. і амаль знік у савецкі час, – 
«алітаратурванне  аўтарскай  асобы»  [5,  c.  47],  пры 
якім  вобразы  лірычнага  героя  і  аўтара  шчыльна 
сплятаюцца. 

У  фільме  «В  ритме  весел»  увасоблены  раман
тычныя погляды. Аўтар кажа пра тое, да чаго нель
га  дакрануцца,  але  што  можна  адчуць,  абдумаць. 
Наогул рамантычнае стаўленне да наваколля, калі 
аўтар разважае пра нематэрыяльныя рэчы, заўсёды 
было характэрнае для падарожнага нарыса як жан
ру. Яшчэ на пачатку XX ст. Т. Рабалі сцвярджаў, што 
ў тэматычных адносінах падарожжа ўвабрала ў сябе 
такія ўласцівыя сентыментальнай школе рысы, як 
культ  сяброўства,  ухваленне  жыцця,  блізкага  да 
прыроды і інш. [5, c. 46]. Даследчык пісаў пра дру
каваныя  падарожныя  нарысы  канца  XIX  ст.  Але 
аналагічная  тэндэнцыя  прасочваецца  ў  фільмах 
А. Чуланава, у якіх увасоблены думкі пра прыроду, 
сяброўства,  чалавечае  жыццё,  годнасць,  патрыя
тызм,  родную мову: Недаром поэты говорят, что 
природа влияет не только на характер и быт наро-
да, но и на его язык. Наверно, раскатистая кавказ-
ская речь могла возникнуть только там, где горное 
эхо разносит грохот камнепадов. Белорусский язык 
словно соткан из пересвиста птиц и шелеста озер-
ной волны  («В  ритме  весел»).  Такім чынам, можна 
сцвярджаць, што А. Чуланаў у савецкі час адрадзіў 
жанр  падарожнага  нарыса,  забяспечыўшы  такім 
чынам яго пераемнасць.

У  XIX  ст.  падарожны  нарыс  зазнаў  росквіт  як 
жанр,  процілеглы  ўрачыстым  выказванням,  так
сама вельмі папулярным у той час [5, c. 44]. Ура чыс
тасці мелі шмат  абагульненняў  і  былі  накіраваны 
на  ўсё  грамадства,  падарожны  нарыс  на  іх  фоне 
ствараў  «ілюзію  інтымнасці»  [5,  c.  44].  Варта  ад
значыць, што  ў  1980х  гг.  назіралася падобная  сі
туацыя:  «турыстычны»  нарыс  узнік  у  процівагу 
хра нікальнадакументальным  фільмам  у  форме 
па дарожжаў,  у  якіх  патэтычна  распавядалася  пра 
гарады Савецкага Саюза.

Суб’ ек тывізм  у  падарожных  нарысах  у  другой  
па лове  1980х  –  пачатку  1990х  гг.  стаў  моцным 

і  ледзь ве  не  знішчыў  сам  жанр.  Рамантызму  ту
рыстычнага  падарожнага  нарыса  (падобна  як 
у фільмах А.  Чуланава)  пачалі  супрацьстаяць  вост 
рыя  рэалістычныя  творы  тэлебачання.  Яскравы 
прыклад – хранікальнадакументальны фільм «Пре
красное далеко», прысвечаны г. Светлагорску. Зака
дравы тэкст у ім напісаны быццам ад імя здымачнай 
брыгады.  Займеннік  «мы»  зноў  быў  выкарыстаны 
ў агульным сэнсе. Гэта ўжо не ўвесь народ, але і не 
пэўная група аматараў. Ён абазначаў частку народа, 
якая  не  згаджалася  з  думкамі  большасці: К  возвы-
шенным эпитетам стало прибавляться тревожное – 
загрязнение воды, воздуха, земли.  Фільм  выглядае 
палемічна, журналісты пыталіся ў людзей, ці любяць 
яны  свой  горад,  і  атрымлівалі  нечаканыя  адказы: 
Если наше правительство не поднимет вопрос борьбы 
с наркоманией, я думаю, что от этой красоты ничего 
не останется. 

Інтэрв’югутарка выкарыстана ў нарысе як ме
тад. Вядучы ў кадры задае правакацыйныя пы тан
ні  генеральнаму  дырэктару  прадпрыемства  «Хім
валакно»  і  нават  абураецца  на  яго.  Напрыклад, 
пытаецца, як, на думку дырэктара, завод уздзейні
чае  на  экалагічны  стан  наваколля,  падкрэслівае,  
што  людзі  незадаволеныя.  Персанальны  пачатак  
і тут, на першы погляд, яскравы. Аўтар прыводзіць 
прыклады  з  уласнага  жыцця:  У вас трое детей,  
у меня растет сын. И потом наши дети нас с вами  
проклянут. У фільме шмат слоў  з  ацэначным зна 
чэннем, прыметнікаў у найвышэйшай сту пені па
раў нання. Яны падкрэсліваюць бескампраміснасць 
меркаванняў аўтараў.

Лірычны  герой  упершыню  з’ўляецца  ў  кад 
ры  як  дзеючая  асоба,  выказвае  ўласны  пункт 
глеждання.  Ён  не  апавядае,  а  спрачаецца.  Звык 
лую  маналагічную  форму  выкладання  замяняе 
дыялагізаваны маналог аўтара з чытачом [9, с. 65]. 
Гэты  прыём  наогул  характэрны  для  падарожнага 
нарыса і выражаецца зваротамі вы скажаце, што…; 
вы спытаеце, ці… У фільме доктар, жанчына сярэд
няга  ўзросту,  сцвярждае,  што  дзеці  часта  хварэ
юць. Яна ўступае ў палеміку  з  голасам за кадрам: 
Я считаю, что один маленький человек мало что 
может сделать. – Вы считаете себя маленьким че-
ловеком? Доктор! – Да. Доктор – маленький чело-
век.  Журналіст  размаўляе  таксама  з  працаўнікамі 
завода,  якія  выказваюць  адну  са  значных  думак 
твора: Мы же родились в прошлые времена. А тогда 
как было? Руководство все решает. Гэта выказванне 
сугучнае меркаванню лірычнага героя твора. 

Стужка  больш  нагадвае  вялікі  праблемны  рэ
партаж. Але ў ёй насамрэч няма дыскусійнага по
гляду, меркавання аўтара. У лірычнага героя (нават 
у параўнанні з буслам з фільма «Аист над Припя
тью») няма ўласнага характару, сваіх думак. Ён про
ста адлюстроўвае палітыку ўжо іншай улады. І го
лас аўтара – адзін з галасоў масы, групы нігілістаў, 
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максімалістаў.  Яны  шукаюць  негатыў,  імкнуцца 
выклікаць  абурэнне,  ім  усё  не  падабаецца.  Такі 
жанр, распаўсюджаны ў сярэдзіне 1980х гг., мож
на назваць «нігілістычным падарожным нарысам». 
У  ім  увасоблены  погляды  маладых,  нявопытных 
людзей  і,  магчыма,  погляд  маладога  грамадства. 
Надалей ён не атрымлівае развіцця на тэлебачанні. 

У другой палове 1990х гг. творцы працягваюць 
той  накірунак,  які  распачаў  А.  Чуланаў.  У  фільме 
1996 г. «Мой Мінск» – «настальгічнай вандроўцы», 
паводле  аўтарскага  вызначэння, –  лірычны  герой 
знаходзіцца ў кадры амаль заўсёды. Гэта знакаміты 
акцёр, педагог і карэнны жыхар Мінска Ілья Курган.  
У фільме «Мой Мінск» неаднойчы выкарыстоўваецца 
прыём суб’ектыўнай камеры. З вышыні лінза каме
ры, нібы чыесьці вочы, глядзіць на горад. Лірычны 
герой імкнецца быць аб’ектыўным у сваім стаўленні 
да роднай  сталіцы: У першыя хвіліны сустрэчы го-
рад, можа, і не зачаруе. Ілья Курган начытвае закад 
равы тэкст і з’яўляецца ў кадры. Ён распавядае, як 
вудзіў  рыбу  ў  Свіслачы,  катаўся  з  гары  каля  тан
ка,  дае  ацэнкі  рэчаіснасці  і  робіць  высновы: Былі 
прасцейшыя людзі, цікаўнасці да гэтага свету было 
больш. А цяпер – чым вышэйшы плот, тым лепшы су-
сед. Гэта мне надта не падабаецца. Нават гісторыя 
горада  падаецца  праз  суб’ектыўныя  ўражанні 
лірычнага героя: 22 чэрвеня 1941 г. у І. Кургана быў 
білет  на  спектакль  «Дні  Турбіных».  Лірычны  ге
рой заўважае: Я пабачыў гэтых артыстаў, калі яны 
ішлі пешшу па Маскоўскай шашы. Мы ішлі побач. Як 
і  ў  падарожжах  1980х  гг.,  у  фільме  «Мой  Мінск» 
выкарыстоўваецца  публіцыстычны  прыём  рыта
рычных пытанняў: І ў чым наш народ так вінаваты 
перад Богам, што нават у мірны час праходзіць са-
мыя цяжкія выпрабаванні? Часам гучаць тыя ж ідэі, 
што і ў стужцы «Прекрасное далеко», але ў фільме 
«Мой Мінск», відавочна, была зроблена спроба па

даць  іх  праз  гісторыі  з  жыцця,  уласныя  ўражанні 
лірычнага героя, зірнуць на свет так, каб убачыць, 
зразумець, што  адбываецца  навокал.  У  лірычнага 
героя  (і  ў кожнага чалавека) цяпер ёсць права ба
чыць  «свой»  горад.  Гэты  вобраз  будзе  развівацца 
і ў наступных фільмах.

Эвалюцыя  падарожнага  нарыса  на  беларускім 
тэлебачанні  яскрава  прасочваецца  праз  развіццё 
вобраза  лірычнага  героя.  У  1960х  гг.  у  якасці 
лірычнага  героя  выступаў  ідэальны  савецкі 
грамадзянін,  у  1970х  –  проста  чалавек  з  наро
да,  у  1980х  –  захоплены  аматар  і  рамантык  або 
нігіліст,  але  заўсёды  гэта  быў  вобраз  шукальніка. 
Сапраўдны суб’ектывізм падарожнага нарыса стаў 
вылучацца ў хранікальнадакументальных фільмах 
у  канцы  1960х  гг.  Пераварот  у  функцыянаванні 
жанру  падарожнага  нарыса  на  тэлебачанні  зрабіў 
А.  Чуланаў.  Ён  канчаткова  «алітаратурыў» вобраз 
аўтара і заснаваў у аўдыявізуальнай прасторы жанр 
рамантычнага  падарожнага  нарыса.  Тым  самым 
А.  Чуланаў  адрадзіў  пераемнасць  традыцый  жан
ру,  якая  была  амаль  страчана  ў  савецкі  час. У  яго 
фільмах лірычны герой з назіральніка за падзеямі 
перайшоў у стан актыўнага ўдзельніка. У 1980х гг. 
паралельна  пачаў  фарміравацца  новы  напрамак, 
у  якім  журналістмаксімаліст  правакаваў,  наме
рана  выклікаў  абурэнне  аўдыторыі.  Гэты  кірунак 
можна назваць «нігілістычным падарожным нары
сам». Але  такая  тэндэнцыя  не  атрымала  развіцця 
ў беларускай журналістыцы. Шлях жанру – далей
шае  ўвасабленне  таго  напрамку,  які  з  другой  па
ловы  1960х да  сярэдзіны  1990х  гг.  распрацоўваў 
А. Чуланаў, журналістаператар, іранічны на зі раль
нік, які ў прыватным бачыў агульначалавечае. Сён
ня  з  развіццём  аўдыявізуальных  тэхналогій  гэты 
вобраз робіцца ўсё больш запатрабаваным: ён і на
бывае папулярнасць у сучаснай блогасферы.
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