
— Спа да ры ня Але на, з ад на го 
бо ку, рас ка заць пра бе ла ру саў — 
до сыць на ту раль нае жа дан не. 
Ад нак з ін ша га — мы не заў сё ды 
ро бім тое, што з'яў ля ец ца ві да-
воч ным. Як уз нік ла ідэя пра ек-
та «Бе ла ру сы», і што ён са бой 
уяў ляе?

— Гэ та пра гра ма на 26 хві лін, 
якая ўяў ляе са бой ма на ло гі га лоў-
ных ге ро яў. Па сут нас ці, там на ват 
ня ма за кад ра ва га тэкс ту. Мы да-
ём маг чы масць удзель ні ку са мо му 
вы ка зац ца і рас па вес ці пра ся бе. 
Ге рой рас каз вае, чым зай ма ец ца, 
пра сэнс свай го жыц ця, пра тра-
ге дыі, пра на ка на ван не і пра тое, 
як да яго прый шоў. Гэ та куль тур-
на-па зна валь ная пра гра ма. А на-
ша жур на лісц кая спра ва — вы бу да-
ваць тэкст так, каб ён быў ла гіч ны 
і зра зу ме лы.

— Ці скла да на рас крыць ге-
роя? Вы ка жа це, што ён рас па вя-
дае на ват пра па та ем нае — на ту-
раль на, гэ та му па він на па пя рэд-
ні чаць вя лі кая пра ца.

— Ка лі ты за да еш на вад ныя 
пы тан ні, то на ват па го ла се, па ін-
та на цыі мож на зра зу мець, на коль-
кі глы бо кія рэ чы гу чаць, на коль кі 
яны кра на юць ге роя. Го лас ро біц ца 
больш ніз кі, спа кой ны. Пэў на, раз га-
ва рыць ге роя нескла да на. Імк неш-
ся ад шу каць та кія тэ мы, якія ці ка-
выя апа вя даль ні ку, па глыб ля еш ся 
ў тое, як ён да іх прый шоў. На прык-
лад, наш ге рой ду дар Алесь Лось 
доў гі час па каз ваў прад стаў лен ні 
бат лей кі. Але ад ной чы я пра чы та ла, 
што са сва і мі спек так ля мі ён бы ваў 
у чар но быль скай зо не — на ту раль-
на, гэ та не прос та тэ ма ля леч на га 
тэ ат ра. Я за да ва ла ад па вед ныя пы-
тан ні, і ге рой пры гад ваў, як і дзе 
гэ та ад бы ва ла ся, ус плы ва лі роз ныя 
гіс то рыі... З раз мо вы ў раз мо ву ты 
вы бу доў ва еш ад но сі ны з ге ро я мі. 
Ча сам я за даю і пра ва ка цый ныя 
пы тан ні. На прык лад, мы зды ма-
лі ксян дза Пят ра ў Ра дзі ві лаў скім 

пала цы, я за пыт ва ла, ці не страш-
на яму спус кац ца да сар ка фа гаў? 
Героя трэ ба за ча піць — аса біс-
тым, па та ем ным.

— У вас над звы чай доб-
рая пад бор ка ге ро яў. Як вы 
іх шу ка лі?

— Мы вы бі ра лі ге ро яў, з 
які мі нам са мім ха це ла ся б 
па раз маў ляць. На прык лад, 
наш ды рэк тар Аляк сандр 
Мар ты нен ка рас ка заў, 
што ў Дзяр жын ску 
жы ве май стар, які 
ро біць га дзін ні кі з 
дрэ ва. Мы ад ра-
зу за ці ка ві лі ся 
і вы ра шы лі 
зды маць пра 
яго пе ра да-
чу. Анд рэй 
М а р  т ы  н ю к 
зай ма ец ца 
ўні каль най спра вай і ўклад вае ў 
яе шмат пра цы: раз мя чаць роз ныя 
шас ця рон кі вель мі ня прос та. А ў 
1990-м на рын ку яму тра пі ла ся на-
строй ка з ар ты ле рый ска га пры цэ-
ла. Гэ та да зво лі ла ра біць над звы-
чай дак лад ныя ме ха ніз мы — на-
прык лад, чар цёж на 1000 дзя лен-
няў. Ка лі ра ней на вы раб ад на го 
га дзін ні ка ў яго іш ло тры га ды, то 
ця пер — год. Усе вы ра бы май стра 
ўні каль ныя, з аў тар скім ды зай нам. 
На прык лад, ёсць га дзін нік, упры го-
жа ны... сцэ на мі з Шэкс пі ра! Уя ві це 
са мо га ча ла ве ка, ка лі яму хо чац ца 
гэ та зра біць! Вель мі важ на, што ў 
спра ве яго пад трым лі вае дру гая 
па ла він ка. Ін шыя жон кі за звы чай 
ка жуць сва ім му жам, каб іш лі за-
раб ляць гро шы. А яго жон ка ста-
ноў ча ста віц ца да та ко га за ня тку. 
Яшчэ адзін удзель нік пе ра да чы — 
Алесь Лось. Ён жы ве на ху та ры ў 
Ва ло жын скім ра ё не. Ці ка ва, што 
яшчэ Якуб Ко лас пі саў пра гэ ты 
ху тар і сяб ра ваў з яго гас па да ра мі. 
У наш час Алесь Лось на сва ёй ся-
дзі бе за хоў вае бе ла рус касць, слу-
жыць на шай гіс то рыі. Ён ад ра джае 
ду дар ства — аб' ез дзіў шмат вё сак: 
жы вых ду да роў ужо не за стаў, 

затое ўда ло ся ўба-
чыць іх дзя цей, лю-

дзей, якія зай ма-
лі ся спе ва мі. Яму 
най гра ва лі ме ло-
дыі — на прык-
лад, на скрып-
цы — ці прос та 
на пя ва лі тыя 
ме ло дыі, што 
ка лісь ці вы-
кон ва лі ду да-
ры. Штось ці 
за ха ва ла ся 
ў но тах, за-
пі сах, але 
шмат бы ло 
с т р а  ч а  н а . 
Але сю Ду да-
ру ўда ло ся 
мно гае ад-
на віць, за на-
та ваць... Для 

та кіх твор цаў іх спра ва — сэнс 
жыц ця. Су стрэц ца з та кі мі людзь-
мі — свет лы мі, яр кі мі, доб ры мі — 
як у царк ву сха дзіць і пад пі тац ца 
чыс ці нёй.. Яны вы кон ва юць пры го-
жую за ду му, сваё слу жэн не.

— Як ду ма е це, на коль кі гле да-
чу ці ка вая фор ма ма на ло гу?

— Тут, на ту раль на, ёсць свае 
асаб лі вас ці. Гэ та ці ка ва, ка лі ге-
рой эма цы я наль на пра маў ляе. 
Наш фар мат — не да ку мен таль-
ны. Да ку мен таль нае кі но скла да на 
гля дзець па тэ ле ба чан ні — яго най-
лепш па каз ваць у кі на тэ ат рах. А ў 
тэ ле ба чан ня ёсць свае спец эфек ты, 
му зыч нае афарм лен не. А фор ма 
ма на ло гу... На шы ге роі на столь кі 
са ма да стат ко выя, што ўсё важ нае 
мо гуць рас па вес ці і без за кад ра ва-
га тэкс ту! Трэ ці наш ге рой — май-
стар Ігар Быш нёў. Ён пра цуе ў Бя-
рэ зін скім бія сфер ным за па вед ні ку, 
з'яў ля ец ца кан ды да там бія ла гіч ных 
на вук. Але гэ ты ча ла век ужо даў но 
сы шоў у да ку мен та ліс ты ку, зды мае 
філь мы пра пры ро ду. На шы ге роі — 
бе ла ру сы, якія са ма ад да на вы бра лі 
пэў ны шлях і ідуць па ім, ро бя чы 
ўсё шчы ра і пры го жа, вы кон ва ю чы 
сваю мі сію.

— Пэў на, та кі прык лад і гле да-
чоў на тхніць на тое, каб іс ці сва ёй 
да ро гай. Мо жа, і вы аса біс та на 
неш та на тхні лі ся?

— Больш да вед ва ю чы ся пра ге-
ро яў, ра зу ме еш, што на столь кі са-
ма ад да на ра біць спра ву яны б не 
змаг лі, ка лі б ме лі ней кую ін шую 
за ці каў ле насць. Спа жы вец кія рэ чы 
для іх на дру гім мес цы. Усе гэ тыя 
лю дзі ака за лі ся вель мі моц ны мі 
асо ба мі, пра цаў ні ка мі, якія га то-
вы ад да на слу жыць сва ёй спра ве. 
Ча сам на ват зайз дрос ціш та му, 
на коль кі вя лі кая ў іх ці ка васць да 
жыц ця і да свай го па клі кан ня.

— А ў вас аса біс та на пер шым 
мес цы тэ ле ба чан не? Ці ёсць ін-
шыя за ці каў ле нас ці?

— Я пра цую з мас тац твам. Ця-
пер на тэ ле ка на ле «Бе ла русь 24» 
мы ро бім пра гра му «АР Ті ШОК» — 
імк нем ся зна хо дзіць не фар мальныя 

пра явы твор час ці, звяр тац ца да ці-
ка вых, глы бо кіх асоб, якія, мо жа 
быць, не над та рас кру ча ныя ў гра-
мад стве.

— Ва ша мэ та — знай сці і па ка-
заць ад мет насць?

— Мне па да ец ца, так. Бо ка лі ты 
вы браў пра фе сію тэ ле жур на ліс та, 
трэ ба ад шук ваць ці ка выя ха ды. Вы-
хо дзіць па-за ме жы на він на га фар-
ма ту, які ро біц ца на па трэ бу дня. 
А та кія цык лы, як наш, да зва ля юць 
за кра нуць глы бо кія тэ мы, звяр нуць 
ува гу на штось ці. Я ра да, што ста ла 
жур на ліс там. На ту раль на, кож ны 
зы хо дзіць са сва іх здоль нас цяў. Бо 
мож на быць і бух гал та рам, але, ка-
лі гэ та тваё, ты бу дзеш шчас лі вы і 
бу дзеш ад чу ваць, што зна хо дзіш ся 
на сва ім мес цы. А ў мя не та кі ха-
рак тар — заў сё ды ха це ла ся апы-
нуц ца там, дзе за чы не ны дзве ры, 
па зна ё міц ца ці да ве дац ца больш за 
тое, што та бе, умоў на, да зво ле на 
па прэй ску ран це. Я ра да, што атры-
ма ла маг чы масць за да во ліць сваю 
ці каў насць у гэ тым пра ек це.

— Рас па вя дзі це, якія плю сы і 
скла да нас ці ў пра цы тэ ле ві зі ён-
шчы ка?

— Гэ та ка манд ная пра ца. Вынік 
за ле жыць ад мно гіх 
склад ні каў. Трэ ба, каб 
ге рой апы нуў ся на мес-
цы, каб у яго быў доб-
ры на строй. Каб по бач 
не іш ла бу доў ля, ні чо га 
не шу ме ла і не гры ме-
ла — іна чай гук бу дзе з 
хі ба мі. Каб ува гу ге роя 
ні чо га не ад цяг ва ла і каб 
ён знай шоў для нас час. 
Ця пер мы пе ра хо дзім на 
но вую якасць, та му шмат 
за ле жыць ад тэх за бес-
пя чэн ня. За яў ку на тэх ні-
ку трэ ба па кі даць за два 
тыд ні — і яшчэ важ на, 
каб у ка лег у гэ ты дзень 
не бы ло зды мак, ты па-
ві нен з імі па дзя ліць аб-
ста ля ван не, пад ла дзіц ца 
пад рас клад. Па трэ бен 
доб ры апе ра тар, каб ма-
лю нак атрым лі ваў ся пры го жы. Ад-
па вед на, і на ман та жы па ві нен быць 
рэ жы сёр, які за ўва жае ўсе ню ан сы. 
Гэ та пра ца, у якой за вя за на вель мі 
шмат лю дзей, — скла да ны ар га-
ні за цый ны пра цэс, ад нак у нас ён 
ужо доб ра на ла джа ны. Як зо ры па-
він ны сыс ці ся ў пэў ны мо мант, так 
і ў пра цы тэ ле ка ман ды ўсё па він на 
ўда ла па да брац ца.

— Не скла да на па ста ян на ез-
дзіць у ка ман дзі роў кі?

— На ша ра бо та вель мі ўдзяч ная. 
Кож ны раз ты быц цам на бы ва еш 
кві ток у кі но. Едзеш у ка ман дзі роў-
ку — і там аба вяз ко ва бу дзе штось-
ці ці ка вае. Та бе ўсё па ка жуць, рас-
ка жуць. А пэў ныя скла да нас ці ёсць 
у лю бой спра ве. Са ма ад чу ван не 
за ле жыць і ад та го, што атрым лі-
ва ец ца ў вы ні ку. Ка лі гэ та пра ект, 
які та бе ці ка вы, то атрым лі ва еш за-
да валь нен не.

— Ці вы ка рыс тоў ва е це но выя 
па ды хо ды ў ра бо це?

— Так, ця пер тэ ле жур на ліс ты ка 
ро біц ца кры ху ін шай. Мы ады хо-
дзім ад шта тыў ных зды мак, вы-
ка рыс тоў ва ем ру хо мыя ка ме ры, 
зды ма ем слай да ра мі. І апе ра тар 
больш ру ха ец ца, і ге рой вы гля дае 
іна чай. А што да тыч на фор мы ма-
на ло гу — мы так са ма ста лі больш 
сва бод ныя, больш су час ныя. Ні хто 
не спра буе паў плы ваць на на ша 
мер ка ван не. На ўзроў ні ман та жу 
мы мо жам скон чыць на той дум цы, 
якая па трэб на. Ман та жом мож на 
фар мі ра ваць мер ка ван не і ўра жан-
не пра ге роя.

— Мож на ска заць, што дзя ку-
ю чы пра гра ме вы па-но ва му ад-
кры лі для ся бе Бе ла русь?

— У мя не заў сё ды бы ло пе ра-
ка нан не, што ў вёс цы ты ад шу ка-
еш вель мі ці ка ва га су раз моў цу, і ў 
кож на га зной дзец ца свая дзі вос ная 
гіс то рыя. У на шай пра гра ме важ на 
па ка заць тых лю дзей, што не прос-
та пра жы ва юць жыц цё, а ро бяць 
неш та важ нае. Мы прад стаў ля ем 
Бе ла русь на ўвесь свет. Та му і па-
каз ва ем усё ўні каль нае і не паў тор-
нае для на шай кра і ны.

— Ка лі ча ла век з ін шай кра і ны 
па гля дзіць ва шы пе ра да чы, які мі 
ён уба чыць бе ла ру саў?

— Па мя таю, мя не ўра зіў ка мен-
та рый ад на го эт ног ра фа, што на-
ве даў на шу кра і ну дзесь ці ў ХVІІІ—
ХІХ ста год дзі. Та ды бе ла ру сы бы лі 
зу сім не тыя — не са пса ва ныя, глы-
бо кія. А ця пер быц цам штось ці змя-
ні ла ся, і мы ма ем ін шае па ка лен не. 
Ад нак мне па да ец ца, што тыя, ка го 
мы па каз ва ем, — най леп шыя. Яны 
са праў ды на блі жа ныя да та го воб-
ра за, па якім іх ства раў Бог. Яны 
вы кон ва юць на зям лі вель мі пры го-
жую за ду му. На шы ге роі — леп шыя 
прад стаў ні кі не толь кі Бе ла ру сі, але 
і ўся го све ту.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ. 
nina@zviazda.by

Фо та з аса біс та га ар хі ва 
Але ны НЕ КРА ШЭ ВІЧ



На га да ем, на араб скай мо ве сё ле та ўпер-

шы ню па чаў вы хо дзіць гра мад ска-па лі тыч ны 

пра ект «Зна ём це ся: Бе ла русь!». Пра тое, што 

ў яго ўжо з'я ві ла ся свая аў ды то рыя, свед чыць 

ліст ад Ауні Ама ра Хар бі та з Ту ні са, які вы-

ка заў па дзя ку за та кі ра дыё мост сяб роў ства, 

а так са ма па пра сіў агуч ваць у эфі ры больш 

пісь маў слу ха чоў з роз ных кра ін і шы рэй вы-

ка рыс тоў ваць бе ла рус кую му зы ку.

Так са ма ў ме жах ак цыі «Гу кае лас кай 

род ны край» ан лайн-пры ві тан не да сла ла 

слу хач ка з Ар ген ці ны — Тац ця на Са му сен-

ка, якая ця пер хоць і жы ве ў рэ гі я наль най 

ста лі цы іміг ран таў у Бе ры са, але за хоў вае 

пя шчот ныя ўспа мі ны пра сва іх бе ла рус кіх 

ба буль і дзя дуль. «У 2014 го дзе ў мя не з'я-

ві ла ся маг чы масць лепш па зна ё міц ца з Бе-

ла рус сю — я ўдзель ні ча ла ў ме ра пры ем стве, 

якое са бра ла ў Мін ску бе ла ру саў з уся го 

све ту, — ус па мі нае слу хач ка, — а сё ле та 

атры ма ла ся пры ехаць у Мінск пад час вод-

пус ку і ажыц ця віць сваю даў нюю ма ру па-

ез дзіць па кра і не ма іх прод каў. І гэ та бы ло 

прос та цу доў на!»

На га да ем, імі джа вая ак цыя «Гу кае лас кай 

род ны край» пра во дзіць «пе ра кліч ку» ўсіх ах-

вот ных, хто мае бе ла рус кія ка ра ні. Свае пры ві-

тан ні і ўспа мі ны пра ма лую ра дзі му ўжо да сла лі 

за меж ныя бе ла ру сы Ра сіі, Поль шчы, Гер ма ніі, 

Гру зіі, Іта ліі, ЗША, Грэ цыі і Аў стра ліі. Да лу чыц ца 

да іх мож на ў лю бой кра і не све ту, ка лі на ве даць 

афі цый ны сайт між на род на га ра дыё «Бе ла русь» 

rаdіоbеlаrus.bу і за поў ніць ад па вед ную фор му. 

Для са мых ак тыў ных і крэ а тыў ных удзель ні каў 

пад рых та ва ны ад мыс ло выя су ве ні ры.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК. tselyashuk@zviazda.by

Ша нуй сваё!Ша нуй сваё!  

«КОЖ НЫ РАЗ ТЫ БЫЦ ЦАМ 
НА БЫ ВА ЕШ КВІ ТОК...»
Пра са мых ад мет ных лю дзей, па клі кан не і пра цу тэ ле жур на ліс та

Ужо сён ня ўве ча ры, 
у 20.10, на між на род ным 
тэ ле ка на ле «Бе ла русь 
24» мож на ўба чыць 
пер шы вы пуск но вай 
пра гра мы «Бе ла ру сы». 
Так са ма ён бу дзе 
да ступ ны і ан лайн 
на сай це 
httр://bеlаrus24.bу. 
Зда ва ла ся б, 
усё прос та, — пе ра да ча 
пра бе ла ру саў. 
Ад нак ча сам тое, што 
па да ец ца ві да воч ным 
і прос тым, аказ ва ец ца 
до сыць скла да ным. 
Якія яны, са мыя 
ці ка выя прад стаў ні кі 
на ро да, хто і ча му іх 
вы бі раў? Мы звяр ну лі ся 
да аў та ра пра ек та 
Але ны НЕ КРА ШЭ ВІЧ, 
каб ра за брац ца ва ўсіх 
ню ан сах. Ад нак раз мо ва 
па вяр ну ла ў вель мі 
ці ка вае рэ чы шча...

Па шы ра ю чы 
да ля гля ды
Шэ ра гі слу ха чоў між на род на га ра дыё 
«Бе ла русь» па поў ні лі ся: у гэ тым 
се зо не стан цыя па ча ла вя шчан не 
на дзя вя тай па лі ку — араб скай — 
мо ве, а ня даў на атры ма ла зва рот ную 
су вязь з Ту ні са і Ар ген ці ны.

У май стэр ні Анд рэя МАР ТЫ НЮ КА, які вы раб ляе га дзін ні кі з дрэ ва.

Алесь ДУ ДАР 
ад ра джае ста ра жыт нае май стэр ства.


