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НЕКАТОРЫЯ ЖАНРАВЫЯ АСАБЛІВАСЦІ «ГУТАРАК»  
(«ІЛЮСТРАВАНЫХ АПАВЯДАННЯЎ»)  

АБ ПАДАРОЖЖАХ 1950–60-х гг.

А. І. МАРОЗАВА1*

1*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Беларусь

Упершыню  даследаваны  феномен  «гутарак»,  ці  «ілюстраваных  апавяданняў»,  аб  падарожжах  на  беларускім 
тэлебачанні  1950–60х  гг. –  айчынных  падарожных  нарысаў,  фармальна  падобных  да  сучасных  блогаў.  Вызнача
на, што тэлепадарожжы першапачаткова былі не  забаўляльнымі,  а  грамадскапалітычнымі перадачамі,  спалучалі 
публіцыстычны і філасофскі пачаткі. Вылучаны спецыфічныя для гэтых праграм сродкі ўвасаблення суб’ектывізму, 
стварэння ілюзіі руху, а таксама рэалізацыі метаду гістарызму, пабудовы тыповых і мастацкіх вобразаў, раскрыцця 
асноўных тэм – прыёмы, якія варта развіваць у сучаснай тэлевытворчасці. 

Ключавыя словы: «гутарка»; «ілюстраванае апавяданне»; тэлевізійны падарожны нарыс; псіхалагізм; вір туаль ны 
глядач; сімвалізм ілюстрацый; асацыятыўны мантаж.

НЕКОТОРЫЕ ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ «БЕСЕД»  
(«ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ РАССКАЗОВ»)  

О ПУТЕШЕСТВИЯХ 1950–60-х гг.

Е. И. МОРОЗОВА1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Впервые исследован феномен «бесед», или «иллюстрированных рассказов», о путешествиях на белорусском теле
видении 1950–60х гг. – отечественных путевых очерков, формально схожих с современными блогами. Определено, 
что телепутешествия изначально были не развлекательными, а общественнополитическими передачами, сочетали 
публицистическое и философское начала. Охарактеризованы  специфические для  этих программ  средства  вопло
щения субъективизма, создания иллюзии движения, а также реализации метода историзма, построения типичных 
и художественных образов, раскрытия основных тем – приемы, которые следует использовать в современном теле
производстве.

Ключевые слова:  «беседа»; «иллюстрированный рассказ»; телевизионный путевой очерк; психологизм; вирту
альный зритель; символизм иллюстраций; ассоциативный монтаж.



54

Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика. 2018;2:53–58
Journal of the Belarusian State University. Journalism and Pedagogics. 2018;2:53–58

SOME GENERIC FEATURES OF «CONVERSATIONS»  
(«ILLUSTRATED STORIES»)  

ABOUT THE TRIPS OF THE 1950–60s

E. I. MOROZOWAа

aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

In the article the phenomenon of «conversations» or «illustrated stories» about travels on Belarusian television of the 
1950–60s – domestic travel essays, formally similar to modern blogs – was explored for the first time. It was determined that 
TVtrips were not entertainment, but sociopolitical programs, combined journalistic and philosophical principles, charac
terized by specific tools for embodiment of subjectivity, the creation of the illusion of movement, as well as the implemen
tation of the method of historicism, typical and artistic images, topical diversity – the achievements that should be used in 
modern television production.

Key words: «conversation»; «illustrated story»; television travel essay; psychology; virtual viewer; symbolism of illustra
tions; associative editing.

Уводзіны

Тэлепадарожжы  лічаць  новай  з’явай  апошніх 
гадоў.  Даследчыкі  Л.  Бахвалава,  Г.  Ларына  адзна
чаюць, што гісторыю гэтага жанру варта вывучаць  
пачынаючы з мяжы ХX–XXI стст., калі стаў імкліва 
развівацца  масавы  турызм  [1;  2].  Дагэтуль  мала 
вывучанымі  застаюцца  перадачы  больш  ранняга 
перыяду,  у  прыватнасці,  1950–60х  гг.  Іх  стваралі 
вопытныя  журналісты  і  пісьменнікі,  выдатныя 
дзеячы  культуры,  напрыклад,  І.  Мележ,  В.  Смір 
ноў,  Н.  Яроменка,  Э.  Луканская,  А.  Сімураў,  якія 
накіроўваліся  за  мяжу  ў  складзе  першых  савец 
кіх  дэлегацый.  Менавіта  ў  гэты  час  адбываўся 
росквіт  журналісцкай  публіцыстыкі,  у  тым  ліку 
жанру  нарыса  [3,  с.  9],  а  таксама  станаўленне  бе
ларускага  тэлебачання.  Журналісты  апынуліся  ва  
ўмовах  творчага  пошуку:  узнікла  пытанне,  як 
адаптаваць літаратурны тэкст да  аўдыёвізуальнай 
прасторы. Аналагічны па значнасці этап пераходу 
адбываецца  ў  наш  час:  тэлевізійны  кантэнт  шу
кае  сродкі  ўвасаблення  ў  інтэрнэце.  Характэрна, 
што  па  форме  першыя  перадачы  аб  падарожжах 
нагадвалі  сучасныя  блогі:  большую  частку  пра
грамы  аўтар  выступаў  у  кадры,  для  ілюстрацыі  
ён  выкарыстоўваў  фотаздымкі  і  кінакадры,  якія 
зрабіў сам. 

Аналіз першых тэлеперадач аб падарожжах і вы 
лучэнне  іх  жанравых  асаблівасцей  могуць  быць 
скарыстаны  ў  сённяшняй  тэлевізійнай  практыцы.  
Феномен тэлевізійнага падарожнага нарыса ў наву
цы падрабязна не разгледжаны. Даследчыкі Я. Жур 
біна,  Т.  Рабалі,  Н.  Маслова,  Б.  Стральцоў,  М.  Ча 
рапахаў  ахарактарызавалі  адметнасці  літаратурна
га  падарожнага  нарыса  [3–7].  Гэта,  у  прыватнасці, 
публіцыстычнасць, выкананне крытычнай функцыі, 
суб’ектывізм,  тыпізацыя  вобразаў,  імкненне  да  
філасофскіх  абагульненняў.  Тэарэтыкі  М.  Барман 
кулаў,  Э.  Багіраў  і  Р.  Барэцкі  апісалі  асаблівасці 
тэлевізійных жанраў у параўнанні з літаратурнымі: 
меншая  насычанасць  лічбамі,  персаналізацыя  ін 
фармацыі, выкарыстанне спецыфічных сродкаў вы 
разнасці (план, ракурс, мантаж), пры гэтым навукоў 
цы  не  зафіксавалі  ўвагу  менавіта  на  падарожным  
нарысе  [8;  9].  Г.  Бахвалава,  А.  Анохін  вылучаюць  
наступныя  рысы  тэлепадарожжа:  выкананне  каш 
тоўнаснаарыентуючай  функцыі,  абвостраная  ды
на міка  паведамлення,  паўтор  і  мастацкі  вобраз  як 
прынцыпы  мантажнай  структуры.  Але  навукоўцы 
выкарыстоўваюць  для  аналізу  сучасны  матэрыял 
расійскага  тэлебачання,  не  разглядаюць  эвалюцыю 
жанра на беларускім матэрыяле [1; 10]. 

Матэрыялы і метады даследавання

У  гэтым  даследванні,  выкарыстоўваючы  сцэ на 
 рыі «гутарак» («ілюстраваных апавяданняў») аб па
да рожжах  з  Нацыянальнага  архіва  Рэспублікі  Бе
ларусь,  а  таксама  ўспаміны  ўдзельнікаў  праграм 
і літаратурныя крыніцы  [11], мы правядзём параў
нальнагістарычны  аналіз  тэлеперадач,  праса чыў
шы,  як  асноўныя  адметнасці  жанру  літаратурнага 
падарожнага  нарыса  (аўтарскі  пачатак,  дынамізм 

паведамлення,  сістэма аргументацыі,  характар ты
пізацыі,  прыёмы  стварэння  мастацкіх  вобразаў 
і  інш.)  эвалюцыянавалі на тэлебачанні  з  сярэдзіны 
1950х  да  канца  1960х  гг.  у  сувязі  з  пашырэннем 
яго  тэхнічных  магчымасцей.  Акрамя  таго,  зробім 
дыскурсны  аналіз  перадач,  што  будзе  ўлічваць 
змя ненне тэматыкі тэлепадарожжаў у  сувязі  з  гра
мадскім кантэкстам.
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Вынікі даследавання і іх абмеркаванне

Характэрнай  асаблівасцю  тэлевізійных  пада  
рож жаў,  на  якую  раней  не  звярталі  ўвагі,  з’яў
ляец ца  тое,  што  першапачаткова  яны  былі  па
збаў лены  забаўляльнага  складніка.  На  пачатку 
свай го  існавання  беларускае  тэлебачанне ства ра
ла  толькі  тыя перадачы,  якія мелі большую знач
насць  для  дзяржаўнай  палітыкі  і  сацыяльнага 
жыц ця. Тэлепадарожжы ў шэрагу  грамадскапа лі 
 тычных  праграм былі  – іх  рабілі  з  нагоды  па  
дзей міжнароднай важнасці (напрыклад, ад крыц цё  
фестывалю моладзі  і  студэнтаў  у Вене,  вы зва лен  
не ад каланіяльнай залежнасці часткі аф ры кан скіх  
краін,  адкрыццё рэйса па маршруце Масква – Га
ва на,  сесія  Генасамблеі  ААН  з  удзелам  савецкай 
дэлегацыі). Задачы перад аўтарамі паўсталі сур’ёз
ныя:  сказаць  проста  і  зразумела  аб  складаным, 
растлумачыць  гледачам  асаблівасці  міжнароднай 
палітыкі  і  абгрунтаваць  важную  ролю  СССР  у  гэ
тым  працэсе. Журналісты  давалі  адмоўную  ацэн  
ку  некаторым  падзеям  і  з’явам  у  свеце:  анты
фестывальнаму руху ў Вене, умяшальніцтву Фран
цыі  ва  ўнутрыпалітычныя  справы  афрыканскіх 
краін,  дамінуючай  ролі  ЗША  ў  ААН.  Асноўную 
«кры тычную»  [4,  c.  16],  а  таксама  каштоўнасна
арыентуючую функцыі  падарожнага нарыса  аў та
ры  імкнуліся  рэалізаваць  аўдыёвізуальнымі  срод
камі.  Каб  захаваць  публіцыстычнае  ўздзеянне 
твораў гэтага жанру, рабіліся змены ў драматургіі 
сцэнарыяў. Галоўны канфлікт праграмы часцей за 
ўсё выносілі ў самы пачатак. Храналогія вандроўкі 
ў літаратурным нарысе магла быць парушана, калі 
гэта патрабавалася для ўвасаблення асноўных ідэй 
твора.  А  ў  тэлевізійным  падарожжы,  каб  гледачу 
прасцей  было  ўспрымаць  логіку  паведамлення, 
падзеі  пачалі  выкладаць  ў  храналагічнай  пасля
доўнасці і з пэўнай геаграфічнай прывязкай. Гэтыя 
адметнасці можна прасачыць па архіўных тэкстах 
перадач.

Відэазапісы падарожных нарысаў ранняга бела
рускага  тэлебачання  не  захаваліся.  Характэрнай 
асаблівасцю гэтых праграм было тое, што яны вы
ходзілі  ў  прамым  эфіры.  Зрабіць  іх  рэстаўрацыю 
можна па сцэнарыях, у якіх ёсць апісанні візуаль
на га шэрагу, па ўспамінах удзельнікаў перадач і лі
та ратурных  крыніцах  [11].  Спецыфікай  прамога 
эфі ру  абумоўлена  адметнасць  жанравай  формы 
першых тэлевізійных падарожных нарысаў. У мік
ра фонных  папках  яна  вызначаецца  як  «гутарка». 
Ілюзія  перамяшчэння  стваралася,  не  зыходзячы 
з  месца,  дзякуючы  змяненню  планаў  і  ракурсаў. 
Прастора  разбівалася,  складалася  ўражанне,  нібы  
дзеянне  адбываецца  не  толькі  ў  тэлестудыі.  Звы
чайна працавалі дзве камеры: адна рабіла сярэдні 
план  выступоўцы,  а  другая,  што  знаходзілася  за 
яго  плячом,  –  буйныя  планы  ілюстрацый  у  ру 
ках аўтара. Эксперт выкарыстоўваў «навігацыйныя 

зна кі» [1, с. 182] – указальныя займеннікі кшталту 
гэты, вось такі, тут, вунь  і  інш. Характэрна, што 
«гутарка»  прадугледжвала  зварот  да  віртуальнага 
гледача  ля  экрана  тэлевізара.  Першапачатковая 
і важная адметнасць друкаваных падарожных на
ры саў – суб’ектывізм, «мемуарнабіяграфічны мо  
мант»  [3, c. 93], ці «алітаратурванне аўтарскай асо
бы» [4, c. 47], калі аўтар і лірычны герой па ве дам
лен ня  непадзельныя,  на  тэлебачанні  атры ма ла 
сваю спецыфіку. Большую частку перадачы вы сту  
поўца знаходзіўся ў кадры і ад уласнага імя дзя ліў
ся з гледачамі сваім унікальным вопытам: «…я па
спра бую  пазнаёміць  вас  з  тым,  што  мы  пе ра жы
лі  і  адчулі»  («Падарожжа  вакол  Еўропы»,  1956); 
«Недавно  я  вернулся  из  Африки…»  («Утро  Аф ри
ки», 1962) ці назва перадачы «Что я видел в Аме
рике»  (1962). Аўтарскі  суб’ектывізм на тэлеба чан
ні перадавалі не толькі лексічна, але і з да па мо гай 
дадатковых сродкаў выразнасці: мімікі, жэстаў, ін 
 танацыі. Журналіст Э. Луканская пры гад вае, як пад 
час  сваіх  выступленняў  імкнулася  гава рыць шчы 
 ра,  уяўляючы  перад  сабою  ста ро га  знаё мага.  Каб  
увасобіць  характэрны  для  пада рож на га  на ры са 
прыём сяброўскай размовы, «дыя ла гі за ва на га ма
на логу» [4, с. 65], іх аўтары вы карыс тоў ва лі прамы  
зварот  да  гледача:  дорогие друзья!,  таварышы, 
а таксама абагуленае «ты» («Но в то же время идешь  
и  смотришь…»,  «Когда  отправляешься  в  чужую 
стра ну, хочется заранее побольше узнать о ней…»  
(«Встречи с юностью Франции», 1964), «...его про сто 
заслушаешься» («В революционной Кубе», 1962)). По 
руч з «гу тар кай» для абазначэння сцэнарнай жан
равай  формы  першых  тэлевізійных  падарож ных 
нарысаў  выка рыстоўвалася  словазлучэнне  «ілю
стра ванае апа вя данне». Суб’ектыўнае стаў лен не да  
падзей  і  з’яў  аўтар перадаваў  таксама праз фота
здымкі, якія рабіў сам, фіксуючы тое, што менаві
та  яму  зда ва лася  адметным.  У  пераважнай  боль 
ша сці  фота  мелі  рэпартажны  характар:  героі  не 
глядзелі ў кадр, былі зафіксаваны ў момант дзеян
ня  і  ў  ха рак тэрным  для  іх  асяроддзі.  Напрыклад,  
аў тар з іроніяй распавядаў, як «два маладыя хлоп
цы  неслі  на  насілках  з  крэслам  поўнага,  га нар лі
вага  выгляду  чалавека.  Гледзячы  на  іх,  хаце ла ся 
думаць, што  той,  каго  нясуць,  калека. Мы на сця
ро жа на сачылі за  імі, пакуль насілкі не дайшлі да 
дзвярэй  пампейскай  лазні…»  («Падарожжа  вакол 
Еўропы»,  1956).  Гэты  выпадак  быў  праілюстра ва 
 ны серыяй фотаздымкаў: чалавек на насілках, спа
дар спеш ваецца, мужчына стаіць ля лазні. Такі спо
саб  ві зуа лізацыі  ствараў  эфект  прысутнасці.  Паз  
ней  з  аналагічнай  мэтай  пачалі  выкарыстоўваць 
рырпраекцыю  і  кінакадры,  што  дазвалялі  вы
ступоўцы  каментаваць  падзеі  ў  цяперашнім  часе 
(напрык лад,  у  перадачы  «Дорогой  дружбы  и  ми 
ра», 1962).
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Каб зрабіць свой аповед больш пераканальным, 
аўтары літаратурных падарожжаў уласную ацэнку 
з’яў і падзей падмацоўваюць пэўнымі лічбамі. Та
кую  адметнасць  Б.  Стральцоў  назваў  «суб’ектыў
най  аб’ектыўнасцю»  [6,  c.  4].  Але  ў  тэлевізійных 
«гутарках» лічбы,  успрынятыя  толькі  аднойчы  на  
слых,  не  адбіваліся  ў  свядомасці  гледача,  губ ля лі  
сваё публіцыстычнае ўздзеянне. Таму іх ак руг ля лі:  
«В 1960 г. тут было произведено около 15 миллио-
нов киловатт-часов электроэнергии» («Утро Афри  
ки»,  1962);  «Самые  скромные  расходы  доходят до 
2–2,5  тысяч франков в  год»  («Встреча  с  юностью 
Франции»,  1964).  Каб  факты  былі  больш  зра зу
мелымі,  іх  прыводзілі  ў  параўнанні:  «Средняя 
продолжительность  жизни  малийца  не  превыша-
ла 20 лет, а во Франции – 70 лет» («Утро Африки»,  
1962). У «ілюстраваных апавяданнях» лічбы дуб лі
равалі  пры дапамозе  графічных плашак  (напрык
лад, у перадачы «У наших друзей», 1964), што да
па магала адначасова ўвасобіць пераканаўчую моц 
і  друкаванага,  і  вуснага  слова.  Для  пацверджан
ня  сваіх  меркаванняў  аўтары  выкарыстоўвалі 
таксама схемы, графікі. Напрыклад, каб паказаць, 
як палепшылася становішча ў Афрыцы, прыводзілі 
мапы каланіяльнай сістэмы, розніца паміж якімі – 
20 гадоў («Утро Африки», 1962).

Такая  асаблівасць  літаратурнага  падарожнага 
на рыса,  як  схільнасць да філасофскіх  абагульнен
няў,  таксама  атрымала  спецыфічнае  ўвасабленне 
на тэлебачанні. Працяглыя маналогіразвагі, на сы 
чаныя  складанымі  сказамі,  магчымыя  ў  дру ка
ваным тэксце, не ўспрымаюцца на слых. Таму для 
глыбокага асэнсавання рэчаіснасці ў тэлевізійным 
падарожным нарысе пачалі выкарыстоўваць пера  
важна метад гістарызму. Звесткі з мінулага перша
пачаткова  рабілі  вельмі  кароткімі,  выкладаў  іх  
аў тар  у  кадры,  часам  паказваў  ілюстрацыі  з  за
меж ных  газет,  якія  ён  набыў  у  вандроўцы.  Вы на
ходніцтвам стаў, напрыклад, зварот да артэфактаў: 
дэталь  рабілася  нібы  мастком  у  часе,  які  звязваў 
мінулае  і  сучаснасць:  «На  дамах  абапал  каналаў 
дасюль тырчаць бэлькі з кручкамі і блокамі. Калісь
ці на гэтых блоках падымалі купцы прывоз з барж, 
цяпер практычныя амстэрдамцы карыстаюцца імі,  
каб падняць на трэці ці чацвёрты паверх купленую 
шафу ці ложак» («Падарожжа вакол Еўропы», 1956).  
У першай палове 1960х гг. распаўсюджанне атры  
маў асацыятыўны мантаж. Напрыклад, рас каз ваю
чы пра В.  Гюго,  паказвалі НотрДам дэ Пары, пра 
Г. дэ Мапасана і Э. Заля – Сену і Манмартр («Встре
чи с юностью Франции», 1964), распавядаючы пра  
былую незалежнасць Афрыкі, дэманстравалі ў кад  
ры мячэць  («Утро Африки», 1962) – сімвал тра ды
цыйнай рэлігіі гэтага кантыненту. У «ілюстрава ных 
апавяданнях», каб стварыць «карціну рэчаіснасці» 
[5,  c.  5], пачалі  ўводзіць  панарамныя  фотаздымкі 
і верхнія ракурсы, а пазней – кінакадры, зробленыя 

з  верталёта  (напрыклад,  у  перадачы  «По  следам 
одной командировки», 1964). 

Адметнасцю літаратурнага падарожнага нарыса 
з’яўляецца яго псіхалагізм: сэнсавым цэнтрам па
ве дамлення становіцца не падзея  і  з’ява, а пэўны 
чалавек  [7,  с.  50].  Для  савецкага  грамадзяніна 
паездка,  напрыклад,  у  сталіцу Францыі  –  гэта  не 
вакацыі, а цяжкае выпрабаванне: «Париж страшен 
своими язвами, гнойниками» («Города и встречи», 
1963). Таму  герой перадачы –  авантурыст,  які на
кіраваўся  ў  капіталістычную  краіну,  дзе  варожа 
і  небяспечна,  ці  звычайны  грамадзянін  з шэрагу, 
жыхар  іншай  дзяржавы:  малады  француз,  які  не 
мае  магчымасці  вучыцца  («Встречи  с  юностью 
Фран ции», 1964), пара, што не заводзіць дзіця, бо 
няздольная плаціць за  садок  («Города и встречи», 
1963),  сталая жанчына з Амстэрдама, якая забыла 
смак галандскага сыру і масла («Падарожжа вакол 
Еўропы»,  1956).  Аўтары  тэлевізійных  падарожных 
нарысаў выкарыстоўвалі характэрны для гэтага лі
таратурнага  жанру  прыём  «выбарчай  тыпізацыі» 
[8,  с.  105]:  журналісты  паказвалі  тое,  што  пад
трым лівае  іх  асноўную  думку,  і  рабілі  патрэбныя 
ім высновы. Напрыклад, аўтар сцвярджаў: жыхары 
Парыжа  бавяць  шмат  часу  ў  гарадскіх  кафэ,  каб 
дома  менш  плаціць  за  электрычнасць  («Города 
и встречи», 1963). Візуалізаваць тыповыя вобразы 
было  даволі  складана,  таму,  каб  узмацніць  іх  уз  
дзеянне,  ужывалі  словы  з  яркай  лексічнай  афар 
 боў кай. Некаторыя  такія  выказванні  зараз  выгля
даюць парушэннямі журналісцкай  этыкі:  «Приказ 
монополий  и  банков  цинично  гласил…»,  «…ма
лиец… был просто рабочей скотиной и  больше ни-
чем»  («Утро  Африки»,  1962).  У  апошняй  цытаце 
адлюстравана  яшчэ  адна  важная  лексічная  асаб
лівасць  тэлевізійных  падарожных  нарысаў  –  вы
карыстанне адзіночнага ліку ў значэнні множнага. 
Яна таксама мае ідэйнае абгрунтаванне. Калі дру 
каваны твор звяртаецца да кожнага чытача ў пры
ватнасці,  тэлебачанне  скіравана  на  дыялог  з  шы
рокай аўдыторыяй. Таму заканамерна, што гра мад
ства аўтарам першых тэлепадарожжаў бачылася як 
сукупнасць тыповых вобразаў, глабальная пра сто
ра, дзе ўсё жывуць аднымі і тымі ж каштоўнасцямі. 
Каб  падкрэсліць  такую  асаблівасць  светапогляду, 
у тэкстах шырока выкарыстоўвалі метаніміі – пе
ра нос адзінкавай з’явы на агульнае цэлае: «Ликует 
счастливая юность»,  «Москва  встретила нас  солн
цем, яркими флагами, песнями» («Дорогой дружбы 
и мира», 1962); «Весь стадион сорвался с мест, все 
встали»,  «Вена  бурно  рукоплескала  фестивалю» 
(«На Венском фестивале»,  1959). Адначасова  іс на
вала  супрацьлеглая  тэндэнцыя:  у  шматлікіх  ілю
стра ваных  апавяданнях  аб  падарожжах  яскрава 
прасочваўся падзел жыццёвай прасторы на ўласную 
і чужую. Для аўтараў  звыклым было лічыць сваім 
усё савецкае, таму яны адзначалі, што Гішпанская 
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зала  Пражскага  крамля  па  знешнім  выглядзе  па
добна  да  Георгіеўскай  залы  Маскоўскага  Крамля, 
на  могілках  ПерЛашэз  яны  бачылі  перш  за  ўсё 
сцяну камунараў, казалі, што краявіды Італіі «вель
мі нагадвалі  знаёмыя крымскія»  («Падарожжа ва  
кол  Еўропы»,  1956).  У  асобных «гутарках»  аб  па
да рожжах  з’яўляліся  абрысы  ідэі  малой  радзімы, 
напрыклад,  І.  Мележ  пісаў:  «Пейзаж  Галандыі 
надзвычай падобны да нашага палескага. Такія ж 
нізіны,  лугі,  вербы,  канавы,  зацягнутыя  вялёнай 
раскай, з лягушыным кваканнем» («Падарожжа ва
кол Еўропы», 1956). Яшчэ адну супярэчнасць варта 
вызначыць  у  тэматычным  напаўненні  тэлеві зій  
ных падарожных нарысаў. Апісанні прыродных з’яў 
сустракаліся рэдка, не ўвасоблены быў характэрны 
для твораў жанру культ прыроды [4, c. 46], панавала 
ідэя  пераможнай  улады  тэхнікі:  «Верная  “Волга” 
стремительно обгоняет поезда и движется вперед 
по  древней  степи  Казахстана»  («Дорогой  дружбы 
и мира», 1962); «Олицетворением прогресса, всего 
нового,  передового»  называлі  савецкі  касмічны 
спутнік  («На  Венском  фестивале»,  1959).  Чалавек 
часцей  за  ўсё  выступаў  пакарыцелем  прыроды. 
Але  ў  некаторых  тэлевізійных  падарожных  на
ры сах,  наадварот,  людзі  і  прыродныя  з’явы  былі  
па казаны ва ўзаемазалежнасці, як часткі агуль най  
жыццёвай  прасторы  – прырода  нібы  адгукала
ся на тое, што адбывалася з чалавекам: «Гром ап
ло дисментов  потряс  этот  яркий  и  до  невоз мож  
но сти  жаркий  день,  когда  Модибо  Кейта,  пре зи
дент  республики,  поднялся  на  трибуну»  («Утро 
Аф ри ки»,  1962).  Супрацьлеглыя  канцэптуальныя  
ідэі – глабальны свет і свой дом, асоба (пакары цель 
прыроды  і  чалавек  –  частка  прыроды)  уступалі 
ў  дыя лектычную  супярэчнасць,  што  станавілася 
сты му лам  для  далейшага  развіцця  жанру  тэле
ві зійнага  падарожнага  нарыса  па  своеасаблівым  
шляху.

Паступова  асноўны  сэнсавы  націск  перамяш
чаўся з лексічнага складніка вобраза на візуальны: 
у пачатку 1960х гг. асноўным сродкам эмацыйнага 
ўздзеяння станавіўся здымак, каментары былі да
волі сціслыя, факталагічныя або іранічныя: ху дар
лявы  хлопчыкпадлетак  у  вопратцы  працоўнага 
рас пісвае  вялікую фарфоравую  вазу,  тэкстсупра
ваджэнне гучыць так: «Во время учебы он получа  
ет… в 4 раза меньше взрослого рабочего этого за
во да» («Встречи с юностью Франции», 1964); стары 
шарманшчык  сядзіць  на  падлозе  ў  метро,  аўтар 
каментуе: «Понятно, что делает он это не из любви 
к  музыке»  («Города  и  встречи»,  1963);  сур’ёзны, 

быццам  крыху  раззлаваны,  чалавек  глядзіць  на 
мо ра: «Немец… ён не адказаў на прывітанні» («Па
дарожжа вакол Еўропы», 1956). Каб аўдыторыя маг 
ла  паразважаць  над  візуальнымі  вобразамі,  ство 
ранымі  ў  перадачах,  зразумець  іх  сэнс,  выка рыс
тоўваўся  прыём  «працяглага  назірання»  [9,  с.  80]: 
рабілі павольныя гарызантальныя і вертыкальныя 
панарамы  па  фотаздымках. У  пазнейшых  тэле ві 
зійных  падарожных  нарысах з’явіліся  таксама  ві
зуаль ныя  вобразы,  зразумелыя  без  каментарыяў: 
жан чыны ў непрыстойных сукенках стаяць на пры  
пынку транспарта, мужчына спіць на вуліцы, пры
крыўшы галаву газетай, гандляр кнігамі раскладае 
свой тавар на маставой Сены («Встречи с юностью 
Франции», 1964). Поўны псіхалагізму фотаздымак 
часам быў больш  інфарматыўным, чым тэкст. На 
прыклад, у сцэнарыі аўтар казаў пра нізкую эфек
тыўнасць сельскай гаспадаркі, а ў вобразе се ля ні на 
з матыкаю было адлюстравана значна больш: тра
гедыя  заўчаснай  старасці,  фізічнай  немачы,  без
выходнасці лёсу («Утро Африки», 1962). 

Такім  чынам, тэлевізійныя  падарожныя  на ры
сы, якія існавалі ў жанравай форме «гутаркі» («ілю 
страванага апавядання»), вылучаліся сярод пер шых  
перадач беларускага тэлебачання. Тэле па да рож жы  
не былі забаўляльнымі, мелі высокую са цыяль ную  
вартасць,  прадугледжвалі  адначасова  аналіз  ак
туаль най грамадскапалітычнай сітуацыі  і роздум 
аб  экзістэнцыяльных  асновах  жыцця.  Пуб лі цыс
тыч насць  перадач дасягалася  з  дапамогай  атая
самлівання  асобы  аўтара  ў  кадры  і  лірычнага  ге
роя паведамлення, прамога звароту да аўдыто рыі, 
характэрнай  сістэмы  аргументацыі,  заснаванай 
на  абагуленых  лічбах  і  фактах,  пададзеных  у  па
раўнанні. Суб’ектывізм паведамлення быў ува соб  
лены не толькі лексічна, але  і з дапамогай мі мі кі,  
жэстаў,  інтанацыі,  рэпартажных  фота  і  кіна кад  
раў.  Дынаміка  аповеду  стваралася  ў  межах  сту
дыі,  дзякуючы  змене  планаў  і  ракурсаў  і  асаб лі
васцям  драматургіі:  канфлікт  у  пачатку,  строга 
храналагічны  выклад  падзей.  Філасофскія  развагі 
былі  ўвасоблены  не  праз  складаныя  маналогі,  як  
у  літаратурным  падарожжы,  а  праз  метад  гіс та
рызму, асацыятыўны мантаж, зварот да артэфактаў, 
стварэнне  тыповых  і  мастацкіх  вобразаў  з  да па  
могай персаніфікацыі  і метаніміі, сімвалізму  ілю  
стра цый.  У  межах  тэлевізійных  падарожных  на
рысаў пачалі фарміравацца актуальныя сёння ідэі 
малой  радзімы,  а  таксама  сінкрэтызму  чалавека 
і  прыроды.  Гэтыя  вынаходніцтвы  могуць  стаць 
карыснымі для сучасных тэлевытворцаў. 
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