
— Іван Іва на віч, тым, хто 
яшчэ не па спеў па гля дзець 
«Ха ту на ха ту», рас ка жы-
це, чым яна па ра дуе гле-
да чоў?

— Ка лі на тэ ле ка на ле 
«Бе ла русь 3» мне пра па на-
ва лі вес ці та кі пра ект, я ад-
ра зу па га дзіў ся, бо там, дзе 
спра ва да ты чыц ца фальк-
ло ру, я заў сё ды «за»! На мі 
бу дзе зроб ле на 10 філь маў 
па 52 хві лі ны кож ны. У цэнт-
ры ўва гі — ад на-дзве сям'і, з 
роз ных аб лас цей. Мы, умоў-
на, вы бі ра ем най больш та-
ле на ві тыя і най больш прад-
стаў ні чыя сем'і. Пры гэ тым 
уліч ва ец ца ад ра зу не каль кі 
склад ні каў. З ад на го бо ку, 
умен не спя ваць, вя лі кі рэ пер-
ту ар і рэ аль ны во пыт спя ван-
ня сям' ёй. У ідэа ле спя ва юць 
ча ты ры па ка лен ні — баць ка, 
ма ці, дзе ці і ўну кі. Гэ тым мы 
хо чам пад крэс ліць на яў насць 
пе ра ем нас ці. З дру го га бо-
ку, гэ та фальк лор нае шоу, 
у асно ву яко га па кла дзе на 
на род ная куль ту ра. Усё кру-
ціц ца ва кол пес ні — аб ра-
да вай, па заа бра да вай, пра 
ка хан не, лі рыч най, больш 
су час най. Ча сам мас тац кі 
пе сен ны спектр яшчэ больш 
шы ро кі.

— На што най перш звяр-
та е це ўва гу пад час зды-
мак?

— Най больш важ нае вы-
ка наль ніц кае май стэр ства 
ўсёй сям'і: баць коў, дзя цей, 
уну каў. Да рэ чы, ча сам зда-
ра ец ца так, што ста рэй шае 
па ка лен не, сле дам за ма ла-
дым, па сту пае ва Уні вер сі тэт 
куль ту ры, на ву ча ец ца за воч-
на, каб атры маць дып лом, бо 
пра цяг вае вы кла даць у му-
зыч най шко ле.

Ці ка ва бы ло ўба чыць у 
ад ным з рэ гі ё наў ся мей ны 
ан самбль «Ча роў ныя му зы-
кі», які скла да ец ца з не каль-
кіх ся мей ных пар су се дзяў. 
Яны не па дзель ныя, свай го 
ро ду адзі нае цэ лае. У той 
пе ра да чы мож на па чуць і 
ба ян, і цым ба лы, і скрып ку, 
уба чыць, як 12-га до выя дзе ці 
зай ма юц ца вы шы ван нем, а 
10-га до вая дзяў чын ка, акра-
мя та го, што ра зам з ма ці ся-
дзіць за ін стру мен там, яшчэ 
і ма люе. Та кія адо ра ныя ге-
роі!

Нас ці ка віць і ра да вод 
сям'і. Про сім ге ро яў рас ка-
заць пра свае ка ра ні. Час та 

хтось ці ка жа, што пес ня «Ка-
лін ка» бы ла лю бі май у дзе-
да, а яшчэ ней кая ме ло дыя 
вель мі па да ба ла ся ба бу лі — 
усё гэ та і ста ла ся мей най 
спад чы най.

Да рэ чы, звяр та ем ува гу і 
на пад вор кі. Звы чай на сям'я 
па спя вае не толь кі спя ваць, 
ез дзіць на роз ныя за меж-
ныя кон кур сы, атрым лі ваць 
там дып ло мы пе ра мож цаў, 
але і зай мац ца гас па дар кай. 
Хтось ці тры мае ку рэй, гу сей, 
ка чак, ін шыя да та го ж вы-
рошч ва юць цу доў ныя квет-
кі — фраг мен ты пра гас па-
дар ку так са ма аба вяз ко ва 
ўва хо дзяць у пе ра да чу.

— Пэў на, ці ка ва на-
зі раць, як фальк лор ная 
твор часць пе рад аец ца ма-
ла до му па ка лен ню?

— Са праў ды, мы на зі ра-
ем, як ду хоў нае ба гац це сям'і 
пе ра хо дзіць да ма лод шых. 
Пер шы фільм аку рат быў 
пры све ча ны сям'і з па сёл ка 
Ма ла дзёж на га Лід ска га ра ё-
на: там ці ка ва бы ло ўба чыць 
га да ва ла га хлоп чы ка, які ха-
дзіць яшчэ не ўмеў, але ўжо 
ця гаў за са бой бу бен і па ста-
ян на ў яго сту каў. Усе смя я-
лі ся і ка за лі, што гэ та бу ду чы 
на род ны ар тыст Бе ла ру сі.

Га во ра чы пра мас тац кую 
твор часць, пе сен ны та лент, 
мы імк нём ся па ка заць ста-
рую бе ла рус кую пес ню, аб-
ра да вую. Гэ та мо жа быць 
звя за на з ка лен да ром: ка-
ляд ная, жніў ная, тра ец кая, 
ве лі код ная, ку паль ская — ці 
быць пры све ча ным вя сел лю, 
ка лі су стра ка юць, вы праў ля-
юць ма ла дых.

— Ці мя ня ец ца фальк-
лор з ця гам ча су?

— Час ідзе, без умоў на, 
змя ня юц ца і пес ні. Мы заў-
ва жа ем, што ў рэ пер ту а ры 
з'яў ля юц ца лю боў ныя пес-
ні — су час ныя, жорст кія га-
рад скія ра ман сы і ін шае.

Жорст кі га рад скі ра-
манс — гэ та пес ні пра няў-
да лае ка хан не, чым бы ло 
вель мі пе ра поў не на жыц цё 
на шых лю дзей у вёс цы, але 
най перш у го ра дзе ў 20-я га-
ды XX ста год дзя. Та ды па чы-
на лі ся міг ра цыі. Лю дзі, якія 
жы лі ў вёс цы, рап там па чы-
на лі ад' яз джаць у го рад, за-
ста ва лі ся там жыць. Ад сюль 
і ма ты вы пра мі ла га, які з'е-
хаў у го рад і не вяр нуў ся... 
З ад на го бо ку, гэ та «га рад-

скія» ра ман сы, па мес цы 
дзе ян ня, а з дру го га, яны 
«жорст кія» — праз не раз-
дзе ле нае ка хан не.

— Ра зам з ва мі ў кад ры 
пра цуе Ла ры са Мят леў-
ская, вя до мая бе ла рус кая 
ку лі нар ка...

— Са праў ды, гэ ту пе ра-
да чу мы вя дзём з Ла ры сай 
Мят леў скай — аў та ркай цык-
ла пе ра дач пра бе ла рус кую 
кух ню. Та му яна не ад мя тае 
яшчэ адзін важ ны склад нік 
на шых су стрэч — тое, як на-
кры ты стол і якія стра вы пры-
га та ва ны. Час цей за ўсё ежа 
ўні каль ная або ха рак тэр ная 
для гэ та га рэ гі ё на. Без умоў-
на, лю дзі ста ра юц ца, хо чуць 
па ка заць ся бе з най леп шых 
ба коў, на кры ва ючы стол, і 
мы па каз ва ем яшчэ і та кі іх 
та лент.

Вя лі кую ўва гу ўдзя ля ем і 
ўмен ню са мім пад рых та ваць 
свае кас цю мы. Дзесь ці яны 
аў тэн тыч ныя, звя за ныя не-
па срэд на з тым рэ гі ё нам, у 
якім пра жы вае сям'я. Дзесь ці 
вы раб ле ны па вод ле ма ты ваў 
спрад веч ных стро яў — воб-
ра зы тыя ж, але тка ні на, на-
ту раль на, не вы раб ле ная з 
лё ну сва і мі ру ка мі, а на бы тая 
ў кра ме. Ці ка ва рас па вя даць 
пра ства рэн не та кіх сцэ ніч-
ных кас цю маў.

Мая жон ка Ак са на Ка то віч 
так са ма пры мае са мы ак тыў-
ны ўдзел — заў сё ды ез дзіць 
з на мі і з'яў ля ец ца дру гім рэ-
жы сё рам. Яна па ра і ла ў кож-
ным вы пус ку ра біць ад но-два 
ўклю чэн ні з гіс то ры яй тра ды-
цый най куль ту ры — звест кі 
бя ром з на шай кні гі «Куль ту-
ра ро да вай па мя ці».

— Кры тэ рый ад бо ру ге-
ро яў для пе ра да чы до сыць 
вы со кі. Каб ся мей нае спеў-
нае май стэр ства бы ло аж у 
ча ты рох па ка лен нях! Каб 
стол аў тэн тыч ны мі стра-
ва мі на кры ва лі. На коль кі 
скла да на бы ло ад шу каць 
та кія сем'і?

— Каб знай сці ге ро яў, 
мы па пра сі лі да па мо гі ў рэ гі-
ё нах. І нам лі та раль на ад ра зу 
знай шлі ге ро яў. Я глы бо ка 
пе ра ка на ны, што гэ ты пра-
ект бу дзе доў жыц ца яшчэ не 
адзін се зон. І ка лі мы зды мем 
10 філь маў, пра іх пой дзе 
доб ры вод гук, то, ве ра год-
на, бу дзе зня та яшчэ 10 сту-
жак. Пра та кія сем'і ма ла га-
во рыц ца як на тэ ле ба чан ні, 
так і ў пе ры я дыч ным дру ку. 
Час цей ка жуць пра су пер-
зо рак... Але на са мрэч зор кі 
на ра джа юц ца з мяс цо ва га 
фальк ло ру і тра ды цый. Мы 
ча мусь ці пры вык лі ўспры-
маць на род ную твор часць 
як абяз лі ча ную. Быц цам бы 
ня ма ча ла ве ка-нось бі та, а 
нось бі там з'яў ля ец ца на род. 
Але ж пес ню спя вае кан крэт-
ная та ле на ві тая асо ба. Та му 
мы і вы ра шы лі па ка заць 
парт рэт та ле на ві тых сем' яў, 
праз прыз му пе сень, тра ды-
цый най куль ту ры, па мя ці і 
та го, як гэ та эс та фе та бу дзе 
пе ра да вац ца ў бу ду чым.

— Ці сва бод на ге роі ад-
чу ва юць ся бе пе рад тэ ле-
ка ме ра мі? Гэ та ж не пра фе-
сій ныя ар тыс ты...

— Та ле на ві ты ча ла век 
заў сё ды хва лю ец ца. Пе-
рад тым, як па чаць за піс, 

мы дзве-тры га дзі ны пра цу-
ем з ге ро я мі, пра во дзім так 
зва ную адап та цыю. Але як 
толь кі пер шы акорд ба я на 
за гу чаў, як толь кі яны ўсту-
пі лі, ад бы ло ся ка лек тыў нае 
ма гіч нае дзе ян не — спя ван-
не пес ні — ні я кія ка ме ры, 
рэ жы сё ры, вя ду чыя, што ся-
дзяць по бач, іх ужо не хва-
лю юць. Ды гэ та ж на са мрэч 
пуб ліч ныя лю дзі! На вя сел-
лях яны пер шыя, на на ва-
сел лях — пер шыя! Яны аб'-
ез дзі лі ўвесь свет, та му ня ма 
та ко га ра зу мен ня, што яны 
трым цяць пе рад ка ме ра мі, 
ні бы асі на выя ліс ты. На шы 
ге роі ў па ста ян ным кан так-
це з людзь мі. Та му хва ля ван-
не, без умоў на, пры сут ні чае, 
ёсць жа дан не ўсё пры го жа 
па ка заць, пра спя ваць но ты 
чыс та. Але ка заць пра тое, 
што яны не пра фе сі я на лы... 
Вар та ўдак лад ніць адзін ню-
анс. Спра ва ў тым, што мы 

з ва мі су стрэ лі ся не ў XІX ста-
год дзі, а ў па чат ку XXІ. Сён-
ня прак тыч на ў кож най та кой 
сям'і ёсць лю дзі з ся рэд не-
спе цы яль най ці вы шэй шай 
му зыч най аду ка цы яй. Та му 
ка заць, што яны не пра фе-
сі я на лы, ужо не час. Ба бу-
ля спя вае так, як гэ та бы ло 
сфар мі ра ва на да яе ста-
год дзя мі. Але ка лі да чуш ка 
ці ўнуч ка за кан чвае Уні вер-
сі тэт куль ту ры і вяр та ец ца 
на зад пра ца ваць у клу бе ў 
той вёс цы, дзе жы ве сям'я, то 
яна бу дзе спя ваць і так, як яе 
ву чы лі ва Уні вер сі тэ це куль-
ту ры, але най перш і так, як 
гэ та ра бі ла яе ба бу ля. Ад но 
з дру гім ар га ніч на зні та ва нае 
і не па дзель нае.

— Як вам ро ля тэ ле-
 вяду ча га?

— Я на пра ця гу са ра ка 
га доў пра ца ваў вы клад чы-
кам у роз ных вы шэй шых 
на ву чаль ных уста но вах. Та-
му ра бо та з аў ды то ры яй — 
мая сты хія. Акра мя та го, 

на пра ця гу апош ніх 10 га доў 
я быў у кан так це са срод ка-
мі ма са вай ін фар ма цыі — з 
га зе тай «Звяз да», з «На род-
най га зе тай» і з тэ ле ба чан-
нем, ка лі не з сот няй тэ ле пе-
ра дач. Так са ма я па ста ян на 
пры маў удзел у ра дыё пе ра-
да чах. Та му для мя не гэ та не 
та кая жах лі вая рэч, ні я ка га 
бар' е ра я не маю. У свой час 
з Ма гі лёў скім тэ ле ба чан нем 
мы пад рых та ва лі 24 філь мы 
пад агуль най наз вай «За 
гран ню» пра не звы чай ныя 
мяс ці ны Бе ла ру сі. Яны і сён-
ня час та па каз ва юць на эк-
ра не. Спа чат ку мы зды ма лі 
на Ма гі лёў шчы не, але пас ля 
кры ху па шы ры лі геа гра фію: 
ра бі лі вы пус кі і пра ста ліч ны 
Ло шыц кі парк, у яко га до-
сыць ці ка вая гіс то рыя, і пра 
Ня свіж скі па лац, і ў Ор шу за-
віт ва лі.

— Ме сяц та му ў вы да вец-
тве «Бе ла русь» па ба чы ла 

свет ва ша кні га «Куль ту ра 
ро да вай па мя ці». Рас па вя-
дзі це кры ху пра яе.

— Яна вель мі не звы чай-
ная — і да гэ тай кні гі са мае 
не па срэд нае да чы нен не мае 
га зе та «Звяз да». За ра джэн-
не вы дан ня па чы на ла ся ба-
дай га доў 20 та му, ка лі на 
ста рон ках «Звяз ды» мы ста лі 
дру ка ваць ар ты ку лы пра на-
род ныя свя ты, пра на род ную 
куль ту ру ў цэ лым. А пас ля 
Але на Ляў ко віч пра па на ва ла 
свай го ро ду дыс ку сій ны клуб. 
З ка бі не та рэ дак та ра мы ла-
дзі лі пра мыя тэ ле фон ныя лі-
ніі, дзе ад каз ва лі на пы тан ні 
чы та чоў. Гэ тыя пы тан ні дру-
ка ва лі на ста рон ках га зе ты, 
ко ла шы ры ла ся. Мы ез дзі лі 
па ўсёй Бе ла ру сі, пра во дзі лі 
се мі на ры, лек цыі, пра ца ва лі 
ў сіс тэ ме па вы шэн ня ква лі-
фі ка цыі. Паз ней мы ада бра лі 
най больш ці ка выя 33 пы тан-
ні, да лі па шы ра ныя ад ка зы 
на іх — яны і ста лі кні гай.

— Для цэ лас на га ўяў-
лен ня пра ўсе ва шы твор-
чыя зда быт кі рас ка жы це 
і пра апош ні ра дыё-пра ект.

— Лі та раль на дня мі мне 
па тэ ле фа на ва лі з ра дыё 
«Куль ту ра» і пра па на ва лі 
раз на ты дзень удзель ні чаць 
у пра гра ме «Лі цэй», што з'яў-
ля ец ца свай го ро ду лек цы яй, 
дзе 45 хві лін рас па вя да ец ца 
пра тую ці ін шую праб ле му. 
Я бу ду рас каз ваць пра асноў-
ныя свя ты ка лен да ра, пра ся-
мей на-ро да выя свя ты і пра 
ко ды ў куль ту ры — лі ка вы, 
рас лін ны, жы вёль ны і ін шыя. 
Бу ду га ва рыць і пра пра цэс 
бу даў ніц тва ха ты, пра тое, 
чым ад роз ні ва ец ца на ша сён-
няш няе жыт ло. Та кім чы нам, 
мэ та пра ек та — вяр тац ца да 
вы то каў на род най куль ту ры. 
Ён скі ра ва ны на тых, хто сён-
ня пра хо дзіць пра цэс са ма-
ідэн ты фі ка цыі і фар мі ра ван ня 
на цы я наль на ары ен та ва най 
асо бы. Мы па спра бу ем ад-
ка заць на пы тан не, ці мо жа 
на род ная тра ды цый ная куль-
ту ра зай маць важ нае мес ца ў 
гэ тым пра цэ се? Без умоў на, 
ад каз бу дзе ста ноў чы.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

nina@zviazda.by



На тэ ле ка на ле «Бе ла русь 3» за пус ка ец ца чар го вы 
ад мет ны тэ ле пра ект. Ад нак мож на ска заць, 
што ён на ват уні каль ны. «Ха та на ха ту» — гэ та 
пер шае ў Бе ла ру сі фальк лор нае шоу. Друж ныя 
му зыч ныя сем'і, дзе пе сен нае май стэр ства — 
спра ва ся мей ная, па спа бор ні ча юць па між 
са бой і вы не суць на суд гле да чоў са мыя 
яск ра выя пра явы на род най куль ту ры роз ных 
рэ гі ё наў. Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» су стрэ ла ся 
з ад ным з вя ду чых пра гра мы «Ха та на ха ту», 
эт на куль ту ро ла гам і даў нім аў та рам на шай га зе ты 
Ян кам Кру ком, каб да ве дац ца пра ўсе сак рэ ты 
ства рэн ня та ко га ад мет на га шоу.

Спя ва юць усе!Спя ва юць усе!  

КА ЛІ ФАЛЬК ЛОР — КА ЛІ ФАЛЬК ЛОР — 
СПРА ВА СЯ МЕЙ НАЯСПРА ВА СЯ МЕЙ НАЯ
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