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предельной	 достоверности	 пережитого,	 сокровенности	 переживаний,	
мыслей	и	чувств	героев.

Возвращение	 к	 традициям	 антропоцентризма,	 сформированным	 в	
свое	время	на	БТ,	позволило	бы	белорусскому	телевидению	новейшего	
времени	обрести	качественно	иное	«человеческое	лицо».	
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У	артыкуле	пры	дапамозе	параўнальнага	аналізу	найбольш	папулярных	
травелогаў	 сучаснага	 беларускага	 тэлебачання	 і	 байнэту,	 а	 таксама	 тра
велогаў	 беларускага	 савецкага	 тэлебачання	 сярэдзіны	 1970х	 –	 1980х	 гг.	
вылучаны	асноўныя	прыёмы	мастацкай	выразнасці	гэтай	жанравай	формы	
падарожнага	 тэленарыса	 ў	 нацыянальнай	 аўдыявізуальнай	 прасторы.	
Паказана	 неабходнасць	 ужывання	 гэтых	 прыёмаў	 пры	 распрацоўцы	 ўні
кальных	 канкурэнтаздольных	 фарматаў	 перадач	 аб	 падарожжах	 для	
міжнароднага	распаўсюджання.
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In	 the	 article,	 using	 a	 comparative	 historical	 analysis	 of	 the	most	 popular	
travelogues	of	modern	Belarusian	television	and	the	Bynet,	and	the	travelogues	
of	the	Belarusian	Soviet	television	of	the	mid	1970s	–	mid	1980s	of	XX	century,	
the	 main	 methods	 of	 artistic	 expressiveness	 of	 the	 travelogue	 in	 the	 national	
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audiovisual	space	are	highlighted.	The	necessity	of	their	use	in	the	development	of	
unique	competitive	transmission	formats	for	international	distribution	is	shown.

Key words: travelogue;	television	travel	essay;	genre	form;	methods	of	artistic	
expressiveness;	dialogized	monologue.

Імклівы	 рост	 папулярнасці	 травелогаў	 абумоўлены	 даволі	 таннай	
і	 простай	 тэхналогіяй	 іх	 стварэння,	 якую	 здольны	 засвоіць	 нават	
пры	ватны	 аўтар	 (блогер).	У	 імкненні	 не	 згубіць	 сваю	 аўдыторыю	 тэ
летворцы	 нярэдка	 капіруюць	 прыёмы	 мастацкай	 выразнасці	 травело
гаў	з	 інтэрнэту.	Разам	з	тым	айчыннае	тэлебачанне	мае	грунтоўны	са
мастойны	вопыт,	звязаны	з	дзейнасцю	выдатных	пісьменнікаў,	у	тым	ліку	
класікаў	айчыннай	літаратуры	І.	Мележа,	С.	Грахоўскага,	Г.	Бураўкіна,	
У.	 Караткевіча,	 таленавітых	журналістаў	Н.	 Касьянавай,	А.	 Чуланава,	
рэжысёраў,	у	тым	ліку	У.	Забэлы,	М.	Паўлава,	і	інш.	

Вызначэнню	асноўных	стылістычных	адметнасцей	травелогу	ў	літа
ратуры	прысвечаны	работы	А.	Майга,	Ю.	Булдаковай,	А.	Палонскага,	
В.	Мамуркінай,	Н.	Нікіцінай	і	Н.	Туляковай	і	інш.,	фармальныя	прыкме
ты	аўдыявізуальнага	травелогу	разгледжаныя	ў	артыкулах	дацкіх	тэарэ
тыкаў	М.	 С.	 Дамк’ер	 і	 А.	М.	 Ваадэ	 (M.	 S.	 Damkojer&A.	M.	Waade).	
Разам	 з	 тым	 травелог	 беларускага	 тэлебачання	 пакуль	 у	 навуцы	 не	
асэнсаваны.	

Травелог	у	нацыянальнай	аўдыявізуальнай	прасторы	можна	лічыць	
жанравай	формай	падарожнага	тэленарыса:	ён	пераймае	і	развівае	пры	
дапамозе	спецыфічных	аўдыявізуальных	прыёмаў	асноўныя	жанравыя	
прыкметы	літаратуры	падарожжаў,	у	тым	ліку	суб’ектывізм,	абвостраную	
дынаміку	паведамлення,	мастацкі,	філасофскі,	публіцыстычны	склад	ні
кі	[1].	Параўнальны	аналіз	выпускаў	папулярных	у	ХХІ	ст.	беларускіх	
перадач	 «Падарожжа	 дылетанта»	 (з	 2019	 г.	 выходзіць	 пад	 назвай	
«Падарожжа	 з	 Жыгамонтам»,	 «Лад»,	 «СТБ»,	 tut.by,	 youtube),	 «Я	
хочу	 это	 увидеть!»	 («Беларусь	 3»,	 «Беларусь24»),	 а	 таксама	 цыклаў	
перадач	«Спадчына»	У.	Караткевіча	 (студыя	Беларускага	 тэлебачання,	
сярэдзіна	1970х	–	сярэдзіна	1980х	гг.),	«Вецер	вандраванняў»	(студыя	
Беларускага	 тэлебачання,	 Белтэлерадыёкампанія,	 1966–1992	 гг.)	 на	
падставе	сфарміраванай	жанравай	мадэлі	дазваляе	вызначыць	найбольш	
перспектыўныя	прыёмы	мастацкай	выразнасці	айчыннага	травелогу.

Важнай	 асаблівасцю	 гэтай	 жанравай	 формы	 з’яўляецца	 тое,	 што	
яна	 заўсёды	 прадугледжвае	 вандроўку	 з	 вяртаннем	 («aroundtrip»	 [2,	
c.	 46]).	 Травелог	 звычайна	 прысвечаны	 аднаму	 населенаму	 пункту,	
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у	 кожнай	 серыі	 ён	 новы.	Уласным	 вопытам	 і	 уражаннямі	 з	 гледачамі	
дзеліцца	харызматычны	аўтар,	 які	 становіцца	нібы	сэнсавым	цэнтрам	
паведамлення.	 Аўтарскі	 пачатак	 травелогу	 падкрэсліваецца	 ў	 назве:	
напрыклад,	 перадача	 «Я	 хочу	 это	 увидеть!»	 мае	 падзагаловак	 «с	
Владимиром	 Богданом»,	 «Падарожжа	 дылетанта»	 з	 2019	 г.	 выходзіць	
пад	 назвай	 «Падарожжа	 з	 Жыгамонтам».	 Гэта	 ілюструе	 імкненне	
тэлетворцаў	зрабіць	вобраз	вядучага	брэндам,	запатрабаваным	на	рынку.

Адметна,	 што	 стваральнікі	 беларускіх	 травелогаў	 ў	 ХХІ	 ст.	
працягваюць	тую	тэндэнцыю,	якая	вызначылася	ў	развіцці	падарожнага	
нарыса	ў	пачатку	1970х	гг.:	у	якасці	прадмета	адлюстравання	аўтары	
выбіраюць	 не	 замежжа,	 а	 гарады	 і	 мястэчкі	 Беларусі,	 імкнуцца	
падкрэсліць	іх	сувязь	з	еўрапейскай	гісторыяй:	«Башня	за	моей	спиной,	
по	 сути,	 спасла	 Пинск.	 Шведский король Карл Двенадцатый	 вышел	
на	нее,	оглянулся,	увидел	одни	болота,	сказал:	“Нечего	тут	делать!”	и	
уехал»	 («Я	 хочу	 это	 увидеть!	 Свислочь»,	 2019	 г.).	 Героямі	 сучасных	
травелогаў,	 як	 і	 выпускаў	 перадачы	 «Спадчына»,	 з’яўляюцца	 асобы,	
якія	 паходзілі	 з	 Беларусі	 ў	 яе	 гістарычных	 межах	 і	 зрабілі	 ўнёсак	
у	 еўрапейскую	 культуру.	 Прасочваецца	 імкненне	 аўтараў	 паказаць	
выдатных	гістарычных	асоб	не	напаўміфічнымі	гераічнымі	постацямі,	
а	 звычайнымі	 людзьмі	 са	 сваімі	 клопатамі,	 высветліць	 прычыны	 іх	
учынкаў,	што	стварае	псіхалагізм	паведамлення:	«Кастравіцкія,	панове,	
не	толькі	ваявалі	на	сваіх	конях,	яны і да сяброў сваіх на конях ездзілі»	
(«Падарожжа	 дылетанта.	 Відзы»,	 2017	 г.),	 параўнаем	 з	 «…пасялілася	
ў	гэтай	галубніцы.	Спешчаная	князёўна	(Ефрасінія	Полацкая	–	А. М.).	
Не	ведаю,	мабыць, ніхто з нас не згадзіўся б жыць так».(«Спадчына.	
Перадача	другая»,	1976	г.)

У	травелогах	выкарыстоўваецца	прыём	«дыялагізаванага	маналогу»	
[3,	с.	65]	–	ілюзіі	жывой	і	непасрэднай	размовы	з	аўдыторыяй.	Рэалізаваць	
яго,	як	у	і	праграме	«Спадчына»	У.	Караткевіча,	дапамагаюць	рытарычныя	
пытанні:	 «Што	 такое	 «Спадчына»?	 («Спадчына.	 Перадача	 першая»,	
1976	г.).	Калі	ў	«Падарожжы	дылетанта»	і	«Падарожжы	з	Жыгамонтам»	
яны	абуджаюць	аўдыторыю	да	роздуму,	то	ў	«Я	хочу	это	увидеть!»	часцей	
за	ўсё	толькі	перадаюць	эмоцыі	вядучага.	Параўнаем:	«Я	вось	гляджу	
на	 вас	 і	 бачу,	 што	 вы,	 мабыць,	 хочаце	 запытацца	 ў	 мяне,	 чаму	 гэтае	
мястэчка	 так	 завецца?»	 («Новыя	 падарожжы	 дылетанта.	 Ваўкавыск»,	
2010	г.)	 і	«А	почему	бы	и	ни	наслаждаться	жизнью	в	Свислочи?»	(«Я	
хочу	 это	 увидеть!	 Свислочь	 и	 окрестности»,	 2019	 г.).	 Дыялагізаваны	
маналог	рэалізуецца	ў	травелогах	таксама	пры	дапамозе	выраза	«мы	з	
вамі»,	які	быў	распаўсюджаны,	напрыклад,	у	выпусках	цыкла	«Улицы	и	
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площади	рассказывают».	Характэрнае	ўвасабленне	выраз	набыў	у	межах	
«Падарожжа	 дылетанта»:	 ён	 абазначае	 не	 проста	 вядучага	 і	 гледачоў,	
а	народ	–	беларусаў.	Паказальна,	што	такое	спалучэнне	ўжываецца	не	
толькі	ў	адносінах	да	сучаснасці,	але	і	да	мінулага,	чым	падкрэсліваецца	
доўгі	 гістарычны	шлях	 народа,	 пераемнасць	 традыцый,	 светапогляду,	
ладу	жыцця:	«у нас на Беларусі	некалькі	шведкіх	гор»,	«мы не змаглі	ў	
цяжкіх	бітвах	адстаяць	Смаленшчыну»,	«Наш з вамі Вялікі князь…»	
(«Новыя	падарожжы	дылетанта.	Ваўкавыск»,	2010	г.).

Каб	 выказванні	 вядучых	 лепей	 запомніліся,	 адбіліся	 ў	 свядомасці	
гледачоў,	 яны	 нярэдка	 падаюцца	 ў	 іранічным	 кантэксте.	 Напрыклад,	
Ю.	Жыгамонт	распавядае	аб	тым,	што,	згодна	з	паданнем,	бібліятэку	
ў	 в.	 Глыбоцкае	 збудавалі,	 каб	 мясцовыя	 жыхары	 менш	 захапляліся	
спіртнымі	 напоямі,	 а	 потым	 адзначае:	 «Кажуць,	 што	 народ	 усё	
роўна	 засядаў	у	 карчме.	Я	думаю,	што	 яны	 там	проста	 абмяркоўвалі	
прачытаныя	кнігі»	(«Падарожжа	дылетанта.	Вёска	Глыбоцкае»,	2017	г.)	
Такі	 прыём	 аднаўляе	 літаратурную	 пераемнасць:	 інтэлектуальная	
іронія	была	ўласціва	для	друкаваных	падарожных	нарысаў	выдатных	
беларускіх	пісьменнікаў	Я.	Купалы,	Цёткі,	Ядвігіна	Ш.,	У.	Караткевіча	
і	 інш.,	 аднак	 гістарычныя	 ўмовы	 не	 дазвалялі	 належным	 чынам	
увасобіць	яе	ў	перадачах	савецкага	тэлебачання.	Характэрна,	што	ў	«Я	
хочу	это	увидеть!»	іронія	не	заўсёды	бывае	трапнай,	напрыклад,	«Как	
образцовый	турист,	я	первым	делом	отправился	в	краеведческий	музей»	
(«Я	 хочу	 это	 увидеть!	 Лунинец!»,	 2019	 г.).	 У.	 Богдан	 падкрэслівае,	
што	не	 адносіць	 сябе	да	 людзей,	 якія	 ходзяць	па	музеях,	 гэта	 сумны	
занятак,	але	ён	павінен	выконваць	абавязкі	вядучага.	На	наш	погляд,	
такім	 чынам	 стваральнікі	 перадачы	 імкнуцца	 ўвайсці	 ў	 давер	 да	 не	
самай	 адукаванай	 і	 цікаўнай	 часткі	 аўдыторыі,	 але	 гэты	 падыход	 не	
садзейнічае	 распаўсюджанню	 каштоўнасцей	 адукацыі	 і	 культуры,	
што	 гістарычна	 з’яўляецца	 адной	 з	 задач	 беларускіх	 тэлевізійных	
падарожных	нарысаў.	

Своеасаблівы	 характар	 у	 травелогу	 набыла	 інтэртэкстуальнасць.	
Стваральнікі	«Я	хочу	это	увидеть!»,	згодна	з	арыентацыяй	на	масавую	
аўдыторыю,	 каб	 засяродзіць	 увагу	 гледачоў	 на	 сваім	 паведамленні,	
выкарыстоўваюць	экспліцытную	рэмінісцэнцыю,	у	прыватнасці	псеўда
цытацыю	–	згадваюць	агульнавядомыя	словы	і	выразы	з	гутарковай	мовы	
ці	з	мастацкіх	фільмаў,	напрыклад,	«назвался	спасателем	–	дальше	не	
отвертишься»(«Я	хочу	это	увидеть!	Дятлово»,	2018	г.)	У	«Падарожжы	з	
Жыгамонтам»	тэкставыя	аплікацыі	спрыяюць	раскрыццю	тэмы	Радзімы:	
прыводзяцца	цытаты	пераважна	тых	паэтаў,	пісьменнікаў,	літаратурных	
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крытыкаў,	якія	вывучалі	беларускія	гісторыю	і	фальклор,	у	прыватнасці	
У.	 Сыракомлі,	 І.	 Храпавіцкага,	 С.	 Панізніка,	 этнографа	 Е.	 Раманава	
і	 інш.	 Тэма	 Радзімы	 ў	 травелогу	 паглыбляецца:	 калі	 ў	 «Падарожжы	
дылетанта»	 часам	 гучалі	 папулярныя	 мелодыі,	 то	 ў	 «Падарожжы	 з	
Жыгамонтам»	 выкарыстоўваюцца	 выключна	 кампазіцыі	 тых	 гуртоў,	
якія	звяртаюцца	ў	сваёй	творчасці	да	беларускай	народнай	музыкі	–	гэта	
«Песняры»,	«Стары	Ольса»,	У.	Кур’ян,	Мацей	Радзівіл	 і	 інш.	На	наш	
погляд,	такі	сродак	мастацкай	выразнасці	з’яўляецца	перспектыўным	ва	
ўмовах	імклівага	тэхнічнага	прагрэсу,	аднак	стваральнікам	беларускага	
травелогу	 неабходна,	 працягваючы	 традыцыі	 аўтараў	 «Спадчыны»	 і	
«Ветру	вандраванняў»,	ужываць	цытацыю	айчынных	твораў	музычнага	
мастацтва	 і	 літаратуры,	 у	 прыватнасці	 перыяду	 нацыянальнага	 адра
джэння,	што	будзе	спрыяць	распаўсюджанню	і	захаванню	каштоўнасцей	
нацыянальнай	духоўнай	культуры.	

Такім	 чынам,	 беларускі	 травелог	 з’яўляецца	 жанравай	 формай	
падарожнага	нарыса	і	працягвае	традыцыі	цыклавых	перадач	сярэдзіны	
1960х	 –	 сярэдзіны	 1980х	 гг.,	 асабліва	 «Спадчыны»	 У.	 Караткевіча.	
Істотнай	 для	 беларускага	 травелогу	 з’яўляецца	 тэма	 радзімы:	 аўтары	
імкнуцца	 паказаць	 важную	 ролю	 гарадоў	 і	 мястэчак	 нашай	 краіны	
ў	 еўрапейскай	 гісторыі,	 што	 спрыяе	 фарміраванню	 ў	 аўдыторыі	
пачуцця	 патрыятызму.	 Травелог	 у	 нацыянальнай	 аўдыявізуальнай	
прасторы	 характарызуецца	 антрапацэнтрызмам	 і	 псіхалагізмам,	
вылучаецца	ўласцівай	для	яго	сістэмай	прыёмаў	мастацкай	выразнасці,	
сярод	 якіх	 асноўнымі	 з’яўляюцца	 дыялагізаваны	 маналог,	 іронія,	
інтэртэкстуальнасць.	 Іх	 варта	 выкарыстоўваць	 пры	 распрацоўцы	
ўнікальных	айчынных	фарматаў	перадач	аб	падарожжах,	што,	на	наш	
погляд,	 забяспечыць	 канкурэнтаздольнасць	 беларускіх	 выпускаў	 на	
сусветным	рынку.
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