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где была утоплена одна из ее реликвий – бронзовый орел. В историче-
ской реконструкции событий 1812 г. принимали участие актеры мест-
ного драматического театра «Вiдарыс», заслуженного любительского 
коллектива Республики Беларусь. 

Историческая память как один из тематических приоритетов в про-
граммной политике регионального ТВ находит свое отражение в экран-
ных портретах земляков, ветеранов Великой Отечественной войны и тру-
жеников тыла, воспоминаниях детей войны, судьбы которых могут быть 
неведомы журналистам общенациональных телеканалов. Именно мест-
ные телекомпании могут и должны взять на себя миссию по созданию 
экранной летописи Великой Отечественной в своем регионе. На этом по-
прище уже немало сделано. Так, телекомпанией «Свет ТВ» (г. Борисов) 
созданы циклы телепередач «Наследники Победы», «Я помню…», «Под-
нятый из руин», документальный фильм «Оборванные судьбы». 

Таким образом, тематические приоритеты, обусловленные локаль-
ностью аудитории регионального телевидения, являются одним из важ-
нейших факторов повышения его эффективности, рационального ис-
пользования творческо-производственных ресурсов. 
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Разглядаюцца сродкі мастацкай выразнасці, ужытыя для рэалізацыі 
тэмы малой Радзімы ў цыкле перадач «Спадчына» У. Караткевіча. Абгрун-
тавана неабходнасць іх выкарыстання ў практыцы рэгіянальных СМІ, вы-
ключная роля ў справе захавання гісторыка-культурнай і духоўнай спадчы-
ны, што мае асаблівую актуальнасць у Год малой радзімы. 



230                                                                                                     

Ключавыя словы: тэлевізійны падарожны нарыс; інтэртэкстуальнасць; 
калажнасць; лірычны герой; лексічны партрэт; дыялагізаваны маналог.

CYCLE «HERITAGE» OF V. KOROTKEVICH AS A SOURCE 
OF EXPERIENCE FOR REGIONAL TV BELARUS

E. I. Morozowa 

Belarusian State University, 
9, Kalvariyskaya Str, 220004, Minsk, Republic of Belarus 

Corresponding author: E. I. Morozowa (emorozowa@tut.by)

The techniques and means of artistic expression that are used to implement 
the theme of a small homeland in the series of programs «Heritage» by V. Korot-
kevich are considered. The necessity of their use in the practice of regional media, 
an exceptional role in preserving the historical, cultural and spiritual heritage, 
which is of particular relevance in the Year of the Small Homeland, are empha-
sized.

Key words: travel series; intertextuality; collage; lyrical hero; lexical portrait; 
dialogized monologue.

У сувязі з тым, што 2020 г. у Беларусі праходзіць пад знакам малой 
радзімы, асабліва запатрабаванымі сталі перадачы, прысвечаныя 
рэгіянальным традыцыям, мастацтву, архітэктуры – пераважна 
тэлепадарожжы. Нельга не заўважыць, што ў практыцы рэгіянальнага 
тэлебачання гэтыя праграмы, напрыклад «Берасцейская скарбніца» 
(ТРК «Брэст»), «Полацк. Дзе пачынаецца краіна» (ТРК «Віцебск»), «В 
об’ективе натуралиста» (ТРК «Гродна»), «Деревенька» (ТРК «Магілёў»), 
падобныя адна да адной абмежаваным наборам мастацкіх прыёмаў, 
што робіць выпускі прадказальнымі і нецікавым для гледачоў. Акрамя 
таго, перадачы маюць пераважна забаўляльны характар, што дазваляе 
ўздзейнічаць на пачуцці і эмоцыі аўдыторыі, але, на наш погляд, не 
спрыяе фарміраванню навуковых ведаў аб айчыннай гісторыі, развіццю 
патрыятызму. 

Каб знайсці новыя формы і сродкі выразнасці, паглыбіць мастацка-
публіцыстычнае ўздзеянне перадач, творцам варта звярнуцца да лепшых 
праграм з гісторыі Беларускага тэлебачання. Асабліва карысным можа 
стаць плён стваральнікаў цыкла «Спадчына» другой паловы 70-х – па-
чатку 80-х гг., аўтарам ідэі, сцэнарыстам і вядучым першых серый якога 
быў класік беларускай літаратуры У. Караткевіч.
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Публіцыстычную спадчыну пісьменніка і, у прыватнасці, яго 
друкаваныя падарожныя нарысы-эсэ даследаваў П. Жаўняровіч. 
Вывучэнню нацыянальных матываў і вобраза лірычнага героя ў 
кінасцэнарыях У. Караткевіча прысвечаныя артыкулы В. Куставай, 
М. Касцюковіч і інш. Разам з тым гісторыі беларускага тэлебачання 
датычацца, у прыватнасці, работы Н. Фральцовай, А. Плаўнік, 
Л. Мельнікавай, яго развіццю ў 70–80-я гг. ХХ ст. – даследаванні 
В. Нячай і Л. Шылавай. Тым не менш да нашага часу бракуе работ, дзе 
б разглядалася творчасць У. Караткевіча-тэлепубліцыста, такім чынам і 
феномен цыкла перадач «Спадчына» застаецца нераскрытым. 

Матэрыялам даследавання сталі сцэнарыі праграмы «Спадчына», 
што захоўваюцца ў Нацыянальным дзяржаўным архіве Рэспублікі 
Беларусь. Выпускі перадачы разглядаюцца у рэчышчы тэорыі 
падарожнага нарыса. Жанр мае ўстойлівы набор адметнасцей, 
у тым ліку суб’ектывізм, гістарызм, мастацкі і філасофскі 
пачатак, публіцыстычнасць. Сродкі і прыёмы выразнасці, якімі 
яны ўвасабляюцца, абумоўлены задачамі аўтараў, мэты творцаў 
вызначаюцца пераважна светапоглядамі грамадства і ўзроўнем 
развіцця тэхнікі ў пэўны гістарычны час. 

Стваральнікі «Спадчыны» перанялі вобраз лірычнага героя 
падарожнага нарыса, які пачаў фарміравацца ў ілюстраваных апавяданнях 
50–60-х гг. ХХ ст. Гэта пісьменнік, паэт, грамадскі дзеяч, адукаваны 
чалавек, інтэлігент. Праявілася «алітаратурванне аўтарскай асобы» [1, 
с. 47] – сцэнарысты самі станавіліся героямі ўласных твораў. На пачатку 
існавання тэлебачання ілюстраваныя апавяданні аб падарожжах рабілі 
І. Мележ, С. Грахоўскі, А. Сімураў і інш., у 70-я гг. ХХ ст. у «Спадчыне» 
працавалі У. Караткевіч, В. Іпатава, С. Панізнік, В. Дашкевіч, 
А. Мальдзіс і г. д. У «Спадчыне», як быццам апраўдваючы ўласную 
прысутнасць у кадры, аўтары-інтэлігенты падкрэслівалі сваё сялянскае 
паходжанне. Адметнае ўвасабленне ў цыкле атрымаў характэрны для 
падарожнага нарыса прыём «дыялагізаванага маналогу» [1, c. 65] – 
ілюзіі сяброўскай размовы аўтара і аўдыторыі. Акрамя прамых зваротаў 
да гледачоў і рытарычных пытанняў, што былі ўласцівыя папярэднім 
па часе падарожным нарысам, у выпусках пачалі выкарыстоўваць 
прастамоўныя словы і звароты: «… ніхто, будзь ён нават на сем пядзей 
розуму, не можа ведаць усяго» [2]. Уяўленне неапрацаванасці тэксту, 
спантанасці паведамлення, асабліва ў рэгламентаваным савецкім жыцці, 
павялічвала давер і цікавасць да тэлеперадачы. 
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Для таго, каб раскрыць вобраз лірычнага героя, у «Спадчыне» 
ўпершыню выкарыстоўваліся сродкі візуальнага афармлення кадра. 
У. Караткевіч у стэнд-апах сядзеў у сваім рабочым кабінеце за сталом. 
Прадметы, што знаходзіліся побач з ім, былі мастацкімі сімваламі, 
увасаблялі тыя крыніцы, да якіх звяртаўся аўтар у сваім маральным по-
шуку. Кнігі ў шафе за спіною вядучага, у тым ліку старыя фаліянты – 
літаратура і гісторыя краю, фотаздымак малога У. Караткевіча – мудрасць 
бацькоў, гісторыя сям’і, ілюстрацыі да казак пісьменніка, зробленыя ім 
самім – выяўленчае мастацтва і фальклор. 

З пошукамі ў галіне літаратуры звязанае вылучэнне ін тэртэкту аль-
насці як адметнасці тэлевізійнага падарожнага нарыса. Лейтматывам 
цыкла тэлеперадач стаў верш Я. Купалы «Спадчына», у якім 
падкрэсліваецца глыбока інтымнае разуменне Айчыны лірычным 
героем – «Спадчына мая», а таксама вызначаецца сінанімія паняццяў 
«Спадчына» і «малая Радзіма». Выкарыстанне аўдыяльных эфектаў у 
тэлеперадачы дазволіла ўзмацніць гэтую ідэю, закладзеную ў фінале 
верша. У «шапцы» праграмы гучала песня «Спадчына» на музыку 
І. Лучанка ў выкананні гурта «Песняры». Спачатку кампазіцыя была 
ледзь чутнай, потым узмацнялася так, што заключныя радкі ўспрымаліся 
найбольш ярка. Акрамя таго, у выпусках выкарыстоўваліся вобразы-
лейтматывы, узятыя з друкаванай публіцыстыкі У. Караткевіча. У 
прыватнасці, цэнтральным элементам афармлення студыі стала 
дэкарацыя магутнага дуба, які увасабляе народ, што здольны развівацца, 
толькі калі мае моцныя карані – памятае і шануе сваё мінулае. 

Уласцівы падарожнаму нарысу гістарызм у цыкле «Спадчына» 
паглыбляўся. Каб быць пераканальнымі ў сваіх поглядах на мінулае, 
аўтары прыводзілі ўрыўкі з летапісаў і прац навукоўцаў Ю. Крашэўскага, 
А. Кіркора, М. Карамзіна і інш. Праявілася характэрная для жанру і 
адначасова ўласцівая культуры постмадэрнізму калажнасць – твор-
цам трэба было спалучыць разнастайныя элементы ў адзіную плынь і 
пры гэтым захаваць уласцівую для падарожнага нарыса абвостраную 
дынаміку паведамлення. З такой мэтай аўтары ўжывалі прынцып кан-
трасту. Распавядалі пра ўтварэнне палаца Лапацінскага ў мястэчку 
Лявонпалі, а затым паказвалі, як студэнты праводзяць археалагічныя 
раскопкі [3]. Акрамя таго, пачалі супастаўляць паміж сабою вобразы 
дзеючых асоб: расказвалі пра героя вайны, а затым адразу пра выдатна-
га чалавека з далёкага мінулага. Cтваралі нечаканыя антанімічныя пары 
«Ф. Скарына – Я. Фабрыцыус» [3], «І. Кабушкін – К. Лышчынскі» [4]. 
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Мантажнае сутыкненне эпізодаў у «Спадчыне» набыло не характэр-
ную дагэтуль функцыю: яно дапамагала не проста цікава падаць падзеі 
мінулага, а адлюстраваць рух гісторыі, напрыклад, выявы язычніцкіх 
ідалаў вымяшчаліся кадрамі хрышчэння [5].

Уласцівы падарожнаму нарысу рамантызм у «Спадчыне» набыў 
новы характар. Я. Купала, К. Каліноўскі, Е. Полацкая паўставалі не 
кананічнымі гістарычнымі асобамі, а людзьмі, якія вылучаюцца сваімі 
высокімі маральнымі прынцыпамі. У перадачы прасочваецца ўласцівы 
друкаваным эсэ-нарысам У. Караткевіча псіхалагізм вобразаў. Гэта 
дазваляла гледачам суаднесці сябе з героямі перадачы, што павялічвала 
эфект суперажывання і цікавасць да выпускаў. Паглыбіць псіхалагізм 
вобразаў дапамагалі візуальныя сродкі, напрыклад, упершыню пачалі 
ўводзіць у перадачы рэпартажныя фотаздымкі герояў у паўсядзённым 
жыцці. Напрыклад, выявы, на якіх І. Буйніцкі танчыў ці касіў разам з 
сялянамі, дазвалялі аўтарам «Спадчыны» расказаць пра гаваркога і 
даволі непасрэднага ў паводзінах чалавека [6].

З цягам часу стваральнікі перадачы перайшлі ад тэхнічна складанай 
рэтраспектывы з акцёрамі да рэстаўрацыі падзей, пабудаванай на 
сучасных планах. Падчас аповеду пра Уладзіміра і Рагнеду, каб 
падкрэсліць магутнасць і веліч вобраза князя, паказаны помнік яму, 
што нібы ўзвышаецца над натоўпам людзей. Калі расказваецца пра 
непадзеленае каханне Уладзіміра, замах на яго і помсту Рагнедзе, над 
гэтай скульптурай ляцяць хмары, затым ідзе дождж. Калі гаворыцца, 
як Уладзімір прыслухаўся да рашучага малалетняга Ізяслава і не стаў 
караць яго маці, выходзіць сонейка. Напрыканцы аповеду дождж 
узмацняецца, пераўтвараецца ў лівень. Прырода нібы рэагуе на тое, 
што робяць людзі, як матуля аплаквае неабдуманыя ўчынкі сваіх 
дзяцей. 

У выпусках тэлеперадачы «Спадчына» прыродныя з’явы ўпершыню 
сталі не проста сведкамі гісторыі – яны жывуць і дзейнічаюць разам 
з пакаленнямі беларусаў. Малая Радзіма ў разуменні стваральнікаў 
праграмы – гэта не толькі людзі, агульнае мінулае, гэта яшчэ і агульнае, 
звыклае прыроднае асяроддзе. Людзі і прыродныя з’явы ў выпусках 
«Спадчыны», як і ў творах У. Караткевіча, былі паказаны членамі 
адзінай сям’і: «… мой народзе, што моц сваю пазычыў у дубоў» [7], 
сцвярджалася, што яны ўзаемазалежныя ў сваім дабрабыце. Пошук 
Радзімы для лірычнага героя «Спадчыны» неадрыўны ад імкнення 
знайсці гармонію з асяроддзем. Паводле У. Караткевіча, вытокі такіх 
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зносінаў трэба шукаць у фальклоры. Варта прыгадаць эпізод з эсэ-
нарыса «Дрэва Вечнасці», дзе аўтар, сустрэўшы сялянку ў аўтэнтычным 
вышытым строі, кажа, што убачыў саму Гармонію [8, c. 78]. У межах 
перадачы «Спадчына» атрымала ўвасабленне так званае «этнаграфічнае 
падарожжа». У якасці прыкладаў можна прывесці сюжэты аб тураўскім 
караваі і вяселлі на Тураўшчыне, вяселлі ў мястэчку Лявонпаль. 
Уяўленне аб узаемадзеянні чалавека і прыроды ў працэсе агульнай 
эвалюцыі мае шмат агульнага з актуальнымі сёння ідэямі «ўстойлівага 
развіцця».

Такім чынам, важнай крыніцай вопыту для рэгіянальнага тэлеба-
чання з’яўляецца цыкл перадач «Спадчына» канца 70-х – першай па-
ловы 80-х гг. ХХ ст. Яго стваральнікі, у прыватнасці класік айчыннай 
літаратуры У. Караткевіч, знайшлі адметныя прыёмы і сродкі мастацкай 
выразнасці для рэалізацыі тэмы малой Радзімы ў падарожных нарысах. 
Да іх варта аднесці вобраз лірычнага героя-інтэлігента, які ганарыцца 
сялянскімі каранямі, інтэртэкстуальнасць, калажнасць, дыялагізаваны 
маналог, кантраст, рэтраспектыву, а таксама ўвод прастамоўных і 
дыялек тных словаў, эфект узмацнення гуку, мастацкі сімвалізм. У сучас-
ных перадачах рэгіянальнага тэлебачання гэтыя сродкі і прыёмы могуць 
быць рэалізаваны пры дапамозе новых тэхнічных мажлівасцей, што 
павялічыць ролю выпускаў у справе захавання гісторыка-культурнай і 
духоўнай спадчыны. 
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