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— Ма рат Сяр ге е віч, на по гляд 

ча ла ве ка, які дак лад на ве дае маш-

таб пра ве дзе ных ра бот, — вы за-

да во ле ны вы ні кам?

— Па шчы рас ці, ка лі б паў та ра го-

да та му хтось ці ска заў, што мы асі лім 

та кі ка ла саль ны аб' ём ра бо ты, я ні ко-

лі не па ве рыў бы. На пэў на, зроб ле на 

на ват за над та мно га, якім бы не да рэ ч-

ным не па да ло ся та кое азна чэн не. 

Хоць цяж ка ацэнь ваць ся бе са мо га, 

і мне, без умоў на, ха це ла ся б, каб гэ-

тую ацэн ку са свай го бо ку да лі гле-

да чы. Сён ня мож на га ва рыць аб тым, 

што ўсе пе ра ме ны і аб наў лен ні на 

тэ ле ка на ле (і гэ та я не бя ру ня бач ны 

бок, тую ўнут ра ную «кух ню», якая са-

 дзей ні ча ла пра цэ су), да лі плён: мы 

з'яў ля ем ся пер шы мі па ахо пе аў ды-

то рыі ў кра і не, і до ля гля дзен ня па-

сту по ва пры рас тае. Зна чыць, на шу 

пра цу за ўва жы лі і гле да чы.

За да ча 
з усі мі вя до мы мі

— Склад ва ец ца ўра жан не, што 

з ва шым пры хо дам АНТ узяў кі ру-

нак у бок ін фар ма цый ных жан раў: 

з'я ві ла ся больш на він, ін фар ма-

цый на-ана лі тыч ных пра грам, спе-

цы яль ных рэ парт ажаў. Але пры 

гэ тым за хоў ва юц ца і «брэн да выя» 

пра ек ты ка на ла ў за баў ляль ным 

фар ма це: я маю на ўва зе і «Міс Бе-

ла русь», і «Та лент кра і ны», і «Пес-

ню го да Бе ла ру сі»...

— Рэч у тым, што са ма ар га ні за-

цыя ка на ла ста віць нам пэў ныя ўмо-

вы: не сак рэт, што на сён ня АНТ —

мікс з ін фар ма цый на-па лі тыч на га 

склад ні ка, у асноў ным ён бе ла рус кі, 

і са мых рэй тын га вых, ці ка вых за баў-

ляль ных пра ек таў ра сій ска га Пер ша-

га ка на ла. Але д'я бал у дэ та лях: на-

са мрэч усе ка на лы, якія пра цу юць у 

на шай кра і не, у тым лі ку цал кам бе-

ла рус кія, у той ці ін шай сту пе ні вы ка-

рыс тоў ва юць за меж ны кан тэнт. До ля 

кан тэн ту, які АНТ бя рэ ад Пер ша га 

ка на ла, скла дае 44 % ад уся го аб' ёму 

вя шчан ня, што цал кам па раў наль на з 

до ляй за меж на га кі на- і се ры яль на га 

па ка зу на ін шых ка на лах. На ту раль-

на, мы ра зу ме ем, што ма ю чы доб ры 

за баў ляль ны кан тэнт, мы мо жам і 

па він ны на рошч ваць аб' ём улас ных 

пра ек таў — тое, што ад бы ва ец ца по-

бач з на мі, што ці ка ва гле да чам пра 

Бе ла русь. І мы свя до ма ідзём ме на-

ві та па гэ тым шля ху.

Так, АНТ заўж ды сла ві ла ся ад мет-

ны мі ўлас ны мі пра ек та мі, і мы бу дзем 

іх пра цяг ваць — пры кла дам, ка лі 

«Што? Дзе? Ка лі?» у Бе ла ру сі» мае 

доб рую до лю гля дзен ня, на вош та ад 

яго ад маў ляц ца, бу дзем ра біць і па каз-

ваць на да лей. Гэ так са ма як пра цяг нем 

ра біць лі ней кі да ку мен таль ных філь-

маў, са цы яль ныя ро лі кі, жур на лісц кія 

рас сле да ван ні, — а ў гэ ту су бо ту за-

пус ка ем но вую кры мі наль ную пра гра-

 му, дзе бу дзе не каль кі вя ду чых. На 

мой по гляд, за апош ні год мы ўзмац ні лі 

сваё гра мад ска-па лі тыч нае вя шчан не 

і ма ем улас нае ток-шоу, гра мад ска-

па лі тыч нае ін тэр в'ю, вель мі якас ныя 

на ві ны, — я без пе ра боль шан ня га на-

ру ся тым, што «На шы на ві ны» пер шыя 

па пра гля дзе ў Бе ла ру сі. Асар ты мент 

ін фар ма цый ных пра грам у нас на сён-

ня ба га ты, ця пер бу дзем па ляп шаць 

іх з пунк ту гле джан ня змес ту на ба-

зе пра ве дзе най ма дэр ні за цыі, у тым 

лі ку трох но вых сту дый, якія з'я ві лі ся 

за гэ ты год. І на гэ тай ба зе змо жам 

ду маць аб ства рэн ні но вых улас ных 

за баў ляль ных пра ек таў — хоць, ка-

неш не, не ў рэ жы ме нон-стоп і мно га, 

адзін-два пра ек ты ў год.

— Ліч ба цал кам зра зу ме лая, бо 

за баў ляль ныя пра ек ты — спра ва 

вель мі да ра гая і доў гая.

— Цал кам так. А па коль кі мы на-

ву чы лі ся лі чыць гро шы, і прак тыч на 

адзі най кры ні цай на раз віц цё кан тэн ту 

з'яў ля юц ца ўлас ныя срод кі ка на ла, то ў 

вы твор час ці пры трым лі ва ем ся га лоў-

на га пра ві ла: не ра біць пра ек ты дзе ля 

пра ек таў. АНТ зды мае і бу дзе зды маць 

пра гра мы, якія акуп ля юц ца, — за кошт 

рэ кла мы, парт нёр ства з біз нес-струк-

ту ра мі і г. д. На сён ня ўсе на шы пра ек-

ты як мі ні мум рэн та бель ныя.

Штось ці больш ці ка вае
— Вяр та ю чы ся да на зва най ліч-

бы ра сій ска га і ўлас на га кан тэн ту, 

атрым лі ва ем, што но ва ўвя дзен не 

ў за ко не аб СМІ, якое за цвяр джае 

мі ні маль ную план ку для тэ ле ка на-

лаў у 30 % улас на га пра дук ту, вас 

ні я кім чы нам не за кра ну ла?

— Яно нас да ты чыц ца, ска жам так, 

для ін фар ма цыі, бо ўжо даў но мы ма-

ем больш за трэ цюю част ку ўлас на га 

кан тэн ту і бу дзем яго на рошч ваць. Але 

тут важ на знай сці ба ланс. На сён ня 

той аб' ём плат фор мы, які мы вы ка рыс-

тоў ва ем, на мой по гляд, ап ты маль ны. 

За хоў ва ец ца адзін ра сій скі вы пуск на-

він — прос та для та го, каб тры маць 

шчыль ную су вязь з кра і най-парт нё рам 

па Са юз най дзяр жа ве і атрым лі ваць 

ін фар ма цыю з пер ша кры ні цы. Тым 

больш Пер шы ка нал вель мі доб ра ро-

біць між на род ныя агля ды на він. Усе 

ас тат нія на ві ны — на шы, бе ла рус кія, 

і гэ та звяз ка доб ра пра цуе.

— Вы пай шлі на не ты по вы крок, 

ад вя заў шы ся ад па чат ку тэ ле ві зій-

на га се зо на, і но выя пра ек ты на 

АНТ з'яў ля юц ца ця гам уся го го да. 

Вось і ця пер вый дзе «Тры вож ная 

кноп ка» і аб ноў ле ны «Ме тэа гід». 

Ча му пад ка нец го да?

— Яшчэ год та му, свят ку ю чы 

15-год дзе тэ ле ка на ла, я су стра каў ся ў

Маск ве з кі раў ні ком Пер ша га ка на ла 

Кан стан ці нам Эрн стам — і ён вы ка заў 

дум ку, што сён ня не іс нуе жорст кай 

пры вяз кі да но ва га тэ ле се зо на. Вось і 

я не пры хіль нік адзі на га ары ен ці ру — 

лі чу, больш важ на раз ві вац ца па ста-

ян на. Мы на АНТ пры трым лі ва ем ся 

той лі ніі, каб прак тыч на што дня на 

ка на ле ад бы ва лі ся ня хай ня бач ныя, 

але ста ноў чыя зме ны. Каб гля дач пе-

ры я дыч на ба чыў штось ці больш ці ка-

вае, чым бы ло ра ней, — а зна чыць, 

ба чыў ды на мі ку ў раз віц ці ка на ла і ў 

рэш це рэшт за ста ваў ся з на мі. Хоць 

ця пер мы зна хо дзім ся ў да стат ко ва

скла да най сі ту а цыі: са снеж ня мі ну-

ла га го да зра бі лі ўжо мно га вя лі кіх 

кро каў (я не здар ма ска заў, мо, і за-

над та мно га), а аў ды то рыя ін ту і тыў-

на ча кае ўсё но вых і но вых. Тым не 

менш, па вод ле кі тай скай пры маў кі, 

га лоў нае — не спы няц ца.

— Апош нім ча сам экс пер ты га-

во раць пра ўсё боль шую ліч ба ві-

за цыю ме дыя. АНТ пры сут ні чае ў 

са цы яль ных сет ках, мае ўлас нае 

ін тэр нет-тэ ле ба чан не ont.by, якое 

ад роз ні ва ец ца ад эфір на га і прад-

стаў ляе мікс най леп шых пра грам 

за ўсе мі ну лыя га ды, на рэш це, ваш 

афі цый ны YouTube-ка нал пер шым 

ся род бе ла рус кіх СМІ яшчэ ў па чат-

ку го да на браў больш за 100 міль ё-

наў пра гля даў. Якой ба чы це да лей-

шую ра бо ту ў гэ тым сег мен це?

— Гэ та ад на з га лоў ных за дач на 

на ступ ны год. Рас ста віў шы асноў ныя 

клю ча выя ак цэн ты сё ле та, мы за вяр-

ша ем ма дэр ні за цыю ка на ла і бу дзем 

раз ві ваць яго ўжо не кар ды наль на, а 

па сту по ва. За тое за ся ро дзім ся ме-

на ві та на раз віц ці ў ін тэр нэ це, каб 

пры цяг нуць но вую аў ды то рыю. У тых 

мо ман тах, якія вы на зва лі, на пэў на, 

мы вы гля да ем лепш у па раў на нні з 

ін шы мі тэ ле ка на ла мі, але ўсё ж гэ та 

толь кі зы ход ны пункт. Бо та кіх вы-

ні каў мы да сяг ну лі на яў ны мі сі ла мі, 

не пры цяг ва ю чы да дат ко вых рэ сур-

саў і не па вя ліч ва ю чы штат. А вось 

на ле та коль касць лю дзей, якія зай-

ма юц ца раз віц цём АНТ у ін тэр нэ-

це, са праў ды па вя лі чыц ца, пры чым 

стаў ку зро бім на пра фе сі я на лаў, якія 

ра зу ме юць тэх на ло гіі і пра цэ сы, што 

ад бы ва юц ца ў ін тэр нэт-ася род дзі. Бо 

гэ та пы тан не не толь кі імі джу, але і 

фі нан саў: пры цяг ва ю чы да дат ко вую 

аў ды то рыю, мы па вя ліч ва ем ма не ты-

за цыю ка на ла. На ту раль на, мы ра зу-

ме ем, што па сту по ва пры ваб насць 

на віз ны аслаб не: ужо сён ня трэн ды, 

якія мы ба чым у ЗША і кра і нах Еў-

ро пы, свед чаць, што тра ды цый ны 

гля дач ні ку ды не пра пад зе, і лю дзі, і 

рэ клам ныя срод кі вяр та юц ца да тэ ле-

ба чан ня. Тым не менш ма ла дзёж ную 

аў ды то рыю, якая «жы ве» пе ра важ на 

ў ін тэр нэ це, стра ціць не хо чац ца, і для 

нас гэ та ад на з пры яры тэт ных за дач 

на 2019 год.

Пра фе сі я на лізм 
у трэн дзе

— Гле да чы за ўва жы лі, як аб на ві-

ла ся не толь кі пра гра ма вя шчан ня, 

але і ка ман да АНТ, коль кі ў ёй но вых 

лю дзей. Не так даў но вы пы та лі ся ў 

аў тар скай пра гра ме ў кі раў ні ка хол-

дын га «СБ — Бе ла русь се год ня» 

Дзміт рыя Жу ка, якім му сіць быць 

ідэа льны га зет чык. Ад рас ую ця пер 

гэ та пы тан не да вас: на за ві це тры 

якас ці ідэа льна га тэ ле ві зій ні ка, які 

ро біць ці ка вае, якас нае ТБ?

— Як па ка за ла прак ты ка, глы бо кія 

жур на ліс ты вы хо дзяць з тых, хто мае, 

акра мя жур на лісц кай, яшчэ ней кую 

аду ка цыю, глы бо ка раз бі ра ец ца ў пэў-

най сфе ры. Для мя не важ на, каб ча-

ла век быў пра фе сі я на лам, які спе цы я -

лі зу ец ца на ад ной, а лепш на не каль кіх

тэ мах і мо жа ад ка заць на лю бое не-

ча ка нае пы тан не з гэ тай сфе ры. Дру гі 

мо мант, у якім я згод ны з Дзміт ры ем 

Аляк санд ра ві чам, — му сіць быць та-

кое доб рае жур на лісц кае на хаб ства. 

Бо ча ла век, які га во рыць неш та з эк-

 ра на, павінен быць пе ра ка наў чым, а 

зна чыць, упэў не ным у кож ным сва-

ім сло ве, каб гля дач яму так са ма па-

ве рыў. І, на пэў на, трэ ці мо мант, які 

я лі чу важ ным, — пры стой насць —

у шы ро кім сэн се сло ва. Каб жур на ліст 

быў га то вы пад ста віць пля чо свай му 

ка ле гу, а не пад ста віць, на прык лад, 

су раз моў ні ка, вы да ючы ў эфір не пра-

ве ра ныя звест кі, каб не ішоў па га ло-

вах, а ўмеў пра ца ваць у ка ман дзе, бо 

ку му ля тыў ны эфект заўж ды больш 

моц ны і ці ка вы, чым пра ца ад на го 

ча ла ве ка. Вось гэ тыя якас ці ў на шай 

пра фе сіі над звы чай важ ныя.

— Ваш аў тар скі пра ект «Мар-

каў. Ні чо га аса біс та га» ў фар ма це 

вя лі ка га ін тэр в'ю анан са ва лі яшчэ 

вяс ной, а ў эфір ён вый шаў у кан-

цы во се ні. Ча му?

— Па-пер шае, вя лі кая част ка лю-

дзей, і я ў тым лі ку, бы ла за ня тая ў 

вы ра шэн ні ін шых пы тан няў — ма дэр-

ні за цыя ка на ла, пад рых тоў ка да пе-

ра хо ду на HD-вя шчан не. Па-дру гое, 

мне як аў та ру і вя ду ча му бы ло важ на 

са мо му зра зу мець, што мы га то вы да 

пра гра мы як псі ха ла гіч на, так і ар га ні-

за цый на. Мож на ска заць, што пра ект 

«да спя ваў» па трэб ны час. Ёсць яшчэ 

трэ цяя пры чы на, якая бы ла, ёсць і 

бу дзе заўж ды. Мне вель мі хо чац ца 

да нес ці да лю дзей, што зна хо дзяц ца 

на кі ру ю чых па са дах, якія да сяг ну лі 

ча гось ці ў жыц ці, што не трэ ба ба яц -

ца эк ра на. Ка лі ты пра фе сі я нал у 

сва ёй сфе ры, та бе заўж ды ёсць што 

ска заць, а ўжо цу ды ман та жу да зво-

ляць згла дзіць лю быя шур па тас ці.

— Ня ўжо нех та з па тэн цый ных 

су раз моў ні каў ад маў ляў ся ад ін-

тэр в'ю?

— Ска жу так: з тых, хто быў у эфі-

ры, ні ко га ўга вор ваць не да вя ло ся, 

хі ба толь кі ўвяз ваць пы тан не за ня-

тас ці, па коль кі лю дзі ўсе сур' ёз ныя 

і над звы чай за ня тыя, на ват той жа 

Дзміт рый Ма лі каў.

— Да рэ чы, пра Ма лі ка ва. Пра-

гра ма з яго ўдзе лам атры ма ла ся, 

на мой по гляд, са май «аса біс тай» 

з усіх, на су пе рак наз ве, і са май не-

ча ка най: як спя вак, ня хай і вель-

мі вя до мы, тра піў у адзін шэ раг з 

дзяр жаў ны мі людзь мі?

— За да ча пра гра мы як раз у тым, 

каб па ка заць ці ка вых лю дзей аб са-

лют на з лю бых сфер дзей нас ці. І гэ та 

не аба вяз ко ва кі раў ні кі пэў ных струк-

тур і ар га ні за цый, мо гуць быць на ват 

ша ра го выя су пра цоў ні кі, але з ты мі 

по гля да мі і па зі цы я мі, якія ці ка выя 

для вя лі ка га ко ла аў ды то рыі. Важ на 

не прос та «зла віць хайп» у да чы нен-

ні кан крэт на га ге роя, асаб лі ва ка лі 

ён пуб ліч ная асо ба, а па ка заць яго 

по гля ды і іх транс фар ма цыю ў ча се. 

Для не ка га гэ та мо жа стаць ары ен-

ці рам у важ ных жыц цё вых пы тан нях, 

як, ска жам, пы тан не су ра гат на га ма-

ця рын ства, якое мы аб мяр коў ва лі з 

Дзміт ры ем Ма лі ка вым, аль бо ра бо та 

з мо лад дзю і ін шыя сур' ёз ныя жыц-

 цё выя рэ чы... Та му па доб ныя ге роі 

бу дуць з'яў ляц ца на да лей. І рэй тын гі 

ад пра гра мы да пра гра мы па цвяр-

джа юць, што гля дац кая ці ка васць 

рас це, — све жыя да ныя па раў наль-

ныя з рэй тын га мі се ры я лаў і на він, 

так што па ста ра ем ся не зні жаць 

план ку. Хо чац ца не «драб ніць» у 

пла не вы ба ру ге ро яў — як ка жуць, 

за лі коў ка аба вяз вае.

Гу та ры ла Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

УЛЁТ КІ, пла ка ты, па ве-

дам лен ні Са ўін фарм-

бю ро, пад поль ныя га зе ты зна хо дзі лі сва іх чы та чоў 

па ўсёй аку па ва най Бе ла ру сі, ня гле дзя чы ні на якія 

за ха ды гіт ле раў скіх ула д, час та лі та раль на ў іх пад 

но сам. Пра ца ва ла ў гэ тай ін фар ма цый най вай не аб-

са лют на ўсё: све жыя звод кі з фрон ту, кра са моў ныя 

ліч бы пар ты зан скіх апе ра цый, хвост кія ка ры ка ту ры. 

Але не мен шае ўздзе ян не на чы та чоў аказ ва лі і лі та-

ра тур ныя тво ры. Ра зу ме ю чы сі лу сло ва, прак тыч на 

ўсе вя до мыя бе ла рус кія паэ ты і пісь мен ні кі бра лі са-

мы не па срэд ны ўдзел у пад поль ным дру ку, іх пра за-

іч ныя і вер ша ва ныя рад кі, трап ля ю чы ў са мае сэр ца, 

уз ды ма лі су ай чын ні каў на ба раць бу з фа шыс та мі 

ні коль кі не горш за пра па ган дысц кія пра мо вы з тры-

бун на род ных мі тын гаў, а асаб лі ва трап ныя рыф мы 

і воб ра зы пе ра дру коў ва лі ся шмат ра зоў у роз ных 

вы дан нях.

Мно гія з іх ста лі ва ен ны мі ка рэс пан дэн та мі — як 

пад лі чы лі гіс то ры кі, на фрон це і ў пар ты зан скіх атра-

дах зна хо дзі ла ся больш за ты ся чу са вец кіх пісь мен-

ні каў, 417 з якіх за гі ну лі. На ба я вых участ ках апы ну-

лі ся і бе ла рус кія лі та ра та ры — з роз ных фран тоў не 

вяр ну лі ся Алесь Жаў рук, Зміт рок Аста пен ка, Мі ко ла 

Су рна чоў, Аляк сей Кор шак, Ле а нід Гаў ры лаў і мно гія, 

мно гія ін шыя...

***
«Го мель што дзён на бам бяць фа шыс ты, трэ ба вы-

да ваць чар го вы ну мар, і я за бы ваю пра бом бы», — 

пі саў ад каз ны сак ра тар агітп ла ка та «Раз да вім 

фа шысц кую га дзі ну» па эт Ана толь Аст рэй ка. Са ты-

рыч нае вы дан не, якое ў час Вя лі кай Ай чын най вай ны 

ста ла без пе ра боль шан ня мас тац кай і лі та ра тур най 

з'я вай, па ча ло вы хо дзіць ужо ў лі пе ні 1941-га і пра-

цяг ва ла да мая 1945 го да: спа чат ку ў Го ме лі, по тым 

у Маск ве, у дру кар ні га зе ты «Известия», а з па чат-

кам вы зва лен ня Бе ла ру сі — у На ва бе лі цы і зноў у 

Го ме лі. Чы та чы зна хо дзі лі тут тво ры Ян кі Ку па лы, 

Яку ба Ко ла са, Кузь мы Чор на га, Кан дра та Кра пі вы, 

які з 1943 го да стаў рэ дак та рам вы дан ня, Пет ру ся 

Броў кі, Ва сі ля Віт кі і мно гіх ін шых бе ла рус кіх паэ таў 

і пісь мен ні каў, а так са ма мас та коў. Толь кі за лі пень 

бы ло на дру ка ва на 13 ну ма роў агітп ла ка та, ця гам 

го да ўба чы лі свет ка ля трох дзя сят каў ну ма роў, а ў 

кра са ві ку 1945-га агуль ная коль касць вы пус каў пе-

ра сяг ну ла ліч бу 140!

Вось уры вак з вер ша Пет ру ся Броў кі, што быў 

зме шча ны ў дру гім ну ма ры га зе ты-пла ка та і без уся-

кіх «але» прад каз ваў не мі ну чы зы ход вай ны:

«Мы вы не сем боль маўк лі ва,

А бан ды за гі нуць пры му сім,

Наш со неч ны край пра мя ніс ты

Не зні шчыць раз' юша ным псам.

Для нас на лі ва юц ца ні вы,

Кра су юць са ды Бе ла ру сі —

Дры жы це, пад лю гі-фа шыс ты,

Мы вас па ха ва ем там!»

Пят русь Броў ка, як і мно гія ін шыя лі та ра та ры, упля-

таў у рад кі не толь кі агуль ны боль міль ё наў бе ла ру саў, 

але і свой улас ны, бо бяз лі тас ныя жор ны вай ны пе ра-

ма ло лі і яго бліз кіх лю дзей. Ма ці паэ та Але на Сця па-

наў на тра пі ла ў кан цэнт ра цый ны ла гер у Асвен ці ме, 

дзе бы ла за вя дзён ка: што дня вы строй ваць вяз няў у 

ша рэн гу і рас стрэль ваць кож на га 11-га. У адзін дзень 

Але на Сця па наў на ака за ла ся дзя ся тай, а за ёй ста я ла 

дзяў чын ка — не раз дум ва ю чы, жан чы на ад штурх ну ла 

тую і за ня ла яе мес ца, а на здзіў лен не ін шых зня во-

ле ных спа кой на ска за ла, што сваё па жы ла, а дзі ця ці 

яшчэ трэ ба жыць. Пят русь Броў ка паз ней, у 1947 го-

дзе, па бы ваў у Асвен ці ме і пры свя ціў па мя ці са ма га 

да ра го га ча ла ве ка паэ му «Го лас сэр ца».

***
У лю тым 1942 го да ЦК КП(б)Б ма бі лі за ваў бе ла-

рус кіх жур на ліс таў і пісь мен ні каў для вы дан ня га зет 

на род най мо ве, дзе ля ча го быў сфар мі ра ва ны асоб-

ны эша лон-дру кар ня на ча ле з жур на ліс там, лі та ра-

та рам Мі ко лам Віш неў скім (да вай ны ён, да рэ чы, 

пра ца ваў у «Звяз дзе», а по тым у ві лей скай аб лас ной 

«Ся лян скай га зе це»). Гэ тая дру кар ня ў са ка ві ку — 

ліс та па дзе 1942-га вы да ва ла на Ка лі нін скім фрон це 

га зе ту «За сва бод ную Бе ла русь» і са ты рыч ны ліс ток 

«Пар ты зан ская ду бін ка».

Так са ма ў 1942-м у Маск ве «Дзярж літ вы дат» вы-

пус ціў у свет збор нік «За Со вет скую Бе ла русь!» з тво-

ра мі Ян кі Ку па лы, Яку ба Ко ла са, Мі ха ся Лынь ко ва, 

Пет ру ся Броў кі, Пі ме на Пан чан кі. Кузь мы Чор на га, 

Ар ка дзя Ку ля шо ва, Мак сі ма Тан ка, Кан дра та Кра-

пі вы, Пят ра Глеб кі, Эдзі Аг ня цвет, Ана то ля Аст рэй кі 

і ін шых.

— Не шка дуй це, хлоп цы, по ра ху!

Куль га ра чых і гра на таў.

Ўсе, ка му сва бо да до ра га,

Па ды май це ся на во ра гаў,

На ка таў!

Пу шча змроч ная, вы со кая,

Не да ступ ная па ля на,

Будзь ты мо гіль ні кам во ра гам,

Стань пры ста ні шчам для со ка лаў —

Пар ты за наў,

— за клі каў Мак сім Танк. Ён су стрэў па ча так Вя лі-

кай Ай чын най на за ход няй мя жы, у Бе ла сто ку, ці не 

апош нім цяг ні ком вы браў ся з аку па ва най тэ ры то рыі і 

ўжо ў Са ра та ве за пі саў ся ў на род нае апа лчэн не. Але 

хут ка паэ та ад клі ка лі ў Маск ву і на кі ра ва лі ра зам з 

ін шы мі ка ле га мі пра ца ваць у фран та вую га зе ту «За 

Со вет скую Бе ла русь».

Ад ным з са мых вя до мых пад час вай ны стаў са ты-

рыч ны ліс ток «Пар ты зан ская ду бін ка», у аў тар скі 

ка лек тыў яко га ўва хо дзі лі бе ла рус кія паэ ты і пісь мен-

ні кі, а так са ма мас та кі (як бе ла рус кія — Мі ка лай Гур-

ло, За ір Азгур, так і зна ка мі тае трыа Кук ры нік сы).

«У ле се баб ка нем ца стрэ ла

І тут-жа гоп і ўпа ла ніц.

— Не бой ся, сып, ста рая, сме ла, —

Гу кае ёй зда лё ку фрыц.

— Ты ду ма еш, мне страш на фры ца?

— Га во рыць баб ка: — Зра зу мей,

Што мне ў ця бе, па га ны гі цаль,

Пры лёг шы цэ ліц ца зруч ней.

Па чуў ся стрэл, і мёрт вы фрыц

Упаў пе рад ба буль кай ніц», — рас каз вае, на прык-

лад, у вер шы «Ка рот кая раз мо ва» Язэп Ка сі ла (псеў-

да нім Пят ра Глеб кі).

У рам ках пра ек та вы хо дзі лі так са ма кніж кі не стан-

дарт на га фар ма ту — ве лі чы нёй з дзі ця чую да лонь, 

якія лёг ка змя шча лі ся ў кі шэ ню гім нас цёр кі і рас кры-

ва лі ся, ні бы гар мо нік. А вось змест іх, над якім пра-

ца ваў, на прык лад, вя до мы дзі ця чы пісь мен нік Ян ка 

Маўр, быў да лё ка не дзі ця чы: пра ві лы мас кі роў кі на 

роз най мяс цо вас ці, вя дзен не шты ка во га бою і г. д.

***
Ян ку Ку па лу вай на за спе ла ў Каў на се. Лі тоў скія 

сяб ры да па маг лі па ме ры маг чы мас цяў як ма га хут-

чэй вяр нуц ца ў Мінск — але па эт не знай шоў свай-

го до ма, які зга рэў ра зам з ру ка пі са мі і ар хі ва мі... 

Не ўза ба ве Ку па ла ака заў ся ў ся ле Пе чы шчы пад 

Ка зан ню, ку ды быў эва ку і ра ва ны Са юз пісь мен ні каў. 

Тут па эт жыў з ліс та па да 1941 да чэр ве ня 1942 го да, 

слу хаў звод кі з фрон ту, пе ра жы ваў, што ён так да лё-

ка ад Бе ла ру сі, а яшчэ шмат пі саў, як па тры я тыч ныя 

вер шы, так і пуб лі цыс ты ку — ар ты ку лы, за клі кі да 

зем ля коў і ўсіх са вец кіх лю дзей.

«Па том кі вя лі кіх сал дат Су во ра ва, па том кі на-

род ных пал коў Хмяль ніц ка га, па том кі бяс страш ных 

паў стан цаў Ка лі ноў ска га, аба ра няй це сваю зям лю, 

зма гай це ся так, як зма га лі ся ва шы прод кі, ні я кай 

лі тас ці во ра гу!» — пі ша на род ны па эт у ар ты ку ле 

«Пад ня ла ся Бе ла русь» («Крас ный флот», 22 лі пе ня 

1941 го да). І гэ та сло ва зна хо дзі ла ў ад ра са таў са мы 

жы вы і га ра чы вод гук. Не здар ма не вя до мы слу хач 

на пі саў на ра дыё стан цыю «Са вец кая Бе ла русь» аб 

ма гут ным уз дзе ян ні гэ тай пуб лі цыс ты кі, якая «по плеч 

з са маю роз наю збро яй.... як жы вы све тач, як ма гут-

ны асі лак, які ва ўсім сва ім жыц ці ба чыць пе ра мо гу, 

цвёр да ве рыць у яе, за паль вае ўпэў не насць, ве ру ў 

яе ўсіх, хто да яе да ты ка ец ца, хто яе ад чу вае по плеч, 

як та ва ры ша». Акра мя вер шаў і ар ты ку лаў, Ку па ла 

пі ша бра шу ру «На род-мсці вец», якую са ма лё та мі 

да ста ві лі на аку па ва ную тэ ры то рыю Бе ла ру сі. Асоб-

ны мі ўлёт ка мі бы лі на дру ка ва ныя ар ты ку лы паэ та 

«Не бу дзе бе ла рус ра бом ня мец кіх ба ро наў», «Кліч 

да бе ла рус ка га на ро да!», зна ка мі ты верш-за клік «Бе-

ла рус кім пар ты за нам».

Якуб Ко лас з жніў ня 1942-га да 1 ліс та па да 1943-га 

жыў у Таш кен це, ку ды бы ла пе ра ве дзе на Ака дэ-

 мія на вук БССР, і ак тыў на су пра цоў ні чаў у гэ ты час 

з га зе та мі «Пра вда Вос то ка», «Кзыл Уз бе кі стан», 

«Фрун зе вец». «Я га на ру ся ўсве дам лен нем та го, што 

і я ўнёс сваю сціп лую леп ту на спра ву аба ро ны Ра-

дзі мы, су пра цоў ні ча ю чы ў «Фрун зев це». Ня хай жа 

на ша га зет нае сло ва і сло ва мас та ка-пісь мен ні ка 

б'юць, як вост ры меч, як трап ная ку ля снай пе ра-чыр-

во на ар мей ца, дву но гіх фа шысц кіх звя роў...» — пі саў

Ко лас у ад ным з ар ты ку лаў ле там 1943 го да. Уся го ж 

за гэ ты пе ры яд у на зва ных га зе тах вый шла ка ля

сот ні вер шаў, апа вя дан няў і ар ты ку лаў бе ла рус ка-

га пес ня ра. Мно гія з іх да хо дзі лі на ват у дры му чыя 

пар ты зан скія ля сы — з да па мо гай ра дыё стан цыі 

«Са вец кая Бе ла русь», на якой пра гу ча лі ар ты ку лы 

«Зла чын цы су да не мі нуць», «Сла вя не бо рют ся», 

«Род на му бе ла рус ка му на ро ду», а так са ма мно гія 

вер шы і за клі кі, якія так са ма час та пе ра дру коў ва лі ся 

ва ўлёт ках і бра шу рах.

***
Кузь ма Чор ны, які вы му ша ны быў па кі нуць Мінск, 

дай шоў ра зам з бе жан ца мі да Кры ча ва, дзе раз ві таў-

ся з сям' ёй і ру шыў у ва ен ка мат. 10 лі пе ня 1941-га ён 

ус ту піў у шэ ра гі Чыр во най Ар міі, але праз не каль кі 

дзён быў пе ра ве дзе ны ў Клі ма ві чы ў гру пу дру ку і 

стаў су пра цоў ні кам агітп ла ка та «Раз да вім фа шысц-

кую га дзі ну», з рэ дак цы яй яко га пе ра яз джаў то ў 

Го мель, то ў Чэ бак са ры, то ў Ка зань і, на рэш це, у 

Маск ву. Тут ён пра цуе ў рэ дак цыі ча со пі са «Бе ла-

русь» і прак тыч на што дня пі ша па ар ты ку ле, у тым 

лі ку пад псеў да ні ма мі Іг нат Бу ла ва з-пад Ту ра ва, Сы-

мон Чар па ке віч, Мак сім Аль ша нік і ін шы мі. Са ты рыч-

ныя фель е то ны Чор на га ў 1942 го дзе вый шлі так са ма 

асоб ным збор ні кам «Кат у бе лай ма ніш цы».

Ка лі на Вя лі кай зям лі спат рэ бі ла ся пе ра кі нуць ад-

на го-двух бе ла рус кіх пісь мен ні каў за лі нію фрон ту, 

Чор ны вы зваў ся доб ра ах вот ні кам. Але з-за хво ра га 

сэр ца рэйд яму за ба ра ні лі, а на аку па ва ную тэ ры-

то рыю пра бра лі ся паэ ты Ан тон Бя ле віч і Ана толь 

Аст рэй ка. Аст рэй ка, да рэ чы, бы ваў у глы бо кім ты ле 

во ра га двой чы: пер шы раз, на прык лад, пе ра апра-

нуў ся ў фор му ня мец ка га афі цэ ра, а дру гі, у 1943-м, 

ра зам з ка ле гам быў за кі ну ты на па ра шу тах. Тут ён 

пі саў па тры я тыч ныя за клі кі і су цэль ны ко мікс у вер-

шах «Пры го ды дзе да Дуб ня ка Мі хе да», тут, у пар ты-

зан скіх ля сах, на ра дзі ла ся ўні каль ная з'я ва ва ен на га 

ча су — збор нік пад зу сім мір най, на пер шы по гляд, 

наз вай «Слуц кі по яс». Ён быў вы да дзе ны асоб ным 

на кла дам у дру кар ні пад поль най га зе ты «На род ны 

мсці вец» (ор ган пад поль на га Слуц ка га рай ка ма пар-

тыі) і да дат ко ва аздоб ле ны мас та ка мі-пар ты за на мі 

С. За ла тым і С. Бя ля е вым. І гэ та пры тым, што га зет-

ную па пе ру пар ты за ны зай ме лі, толь кі ад біў шы яе ў 

во ра га, дру кар скія клі шэ ра бі лі з бя ро за вых цу рак, а 

за мест фар бы вы ка рыс тоў ва лі гу та лін ды са жу!

...У 2015-м да юбі лею Пе ра мо гі На цы я наль ная біб лі я-

 тэ ка Бе ла ру сі пад рых та ва ла вя лі кі вір ту аль ны пра ект 

«Па мяць па ла ю чых га доў», які прад стаў ляў у тым лі ку 

пе ры ё ды ку, ліс тоў кі і ру ка піс ныя ма тэ ры я лы, на сцен-

га зе ты, пла ка ты, ліс ты, тэкс ты пе сень, што бы лі ство-

ра ныя ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны. Збор атры маў-

ся над звы чай маш таб ны, але на ват ён, ад зна ча юць 

біб лі я тэ ка ры, не прэ тэн дуе на ўсю паў на ту звес так па 

ва ен най тэ ме. Не мо жам прэ тэн да ваць на яе і мы. Хоць 

знач ная коль касць ін фар ма цыі бы ла пе ра да дзе ная 

ў Бе ла русь у пер шыя пас ля ва ен ныя га ды, з фон даў 

Дзяр жаў най біб лі я тэ кі і аса біс тых ар хі ваў пісь мен ні каў, 

ад нак не вя до мыя ра ней ру ка пі сы, асоб ні кі пад поль ных 

вы дан няў мо гуць быць зной дзе ныя і ця пер.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

За кад рамЗа кад рам

НІЧОГА АСАБІСТАГА...
Кі раў нік АНТ Ма рат МАР КАЎ — пра рэй тын гі, «ліч бу» і жур на лісц кае на хаб ства

Кры ху больш як год та му ад быў ся маш таб ны рэ брэн дынг АНТ. 

Яго ка нал пра вёў па ўсіх кі рун ках — ад ла га ты па да тэх ніч на га 

пе ра асна шчэн ня, за пус ку но вых пра ек таў і ад крыц ця 

ма дэр ні за ва ных або цал кам но вых сту дый. Да доб ра га 

пры звы чай ва еш ся хут ка, і на сён ня ўжо зда ец ца, быц цам так бы ло 

заўж ды — ма ла хто пры га дае на ват, што на вя шчан не ў фар ма це 

HD-ка нал пе рай шоў толь кі сё ле та ў ліс та па дзе. Але гэ та вон ка вы 

бок, які мы ба чым на эк ра не. Як вы гля даў пра цэс пе ра мен знут ры 

і якім АНТ бу дзе заўт ра, «Звяз да» рас пы та ла стар шы ню праў лен ня 

ЗАТ «Дру гі на цы я наль ны тэ ле ка нал» Ма ра та МАР КА ВА.

Пра чы таў — пе ра дай дру го му Пра чы таў — пе ра дай дру го му Су мес ны пра ект га зе ты «Звяз да» і На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі

СЛО ВЫ, ЯКІЯ СТРА ЛЯ ЛІ Бе ла рус кія паэ ты і пісь мен ні кі —
 у пад поль ным і пар ты зан скім дру ку


