
— Я ця пер пра «Мін скую хва лю» ма гу га-
ва рыць га дзі на мі, — дзе ліц ца ды рэк тар. — Та-
му што столь кі зроб ле на! Дру гі год пра цую, а 
ад чу ван не, што знач на даў жэй. На прык лад, 
за гэ ты час ад на ві ла ся пра гра ма «Ад кры тая 
сту дыя», да нас на стан цыю гос ці пры хо дзяць 
кож ны аў то рак. Гу та рым на са мыя роз ныя тэ-
мы, імк нём ся спа лу чаць іх з апош ні мі па дзея мі 
і на ві на мі. Пры тым не аб мя жоў ва ем ся ад ным 
гу кам, а вы кла да ем у са цы яль ныя сет кі фа та-
гра фіі з на шы мі ге ро я мі, зды ма ем ві дэа, якое 
пас ля раз мя шча ем на сай це. Та кім чы нам на-
блі жа ем ся да па няц ця тэ ле ра дыё вя шчан ня, 
каб быць кан ку рэн та здоль ны мі. Па-ін ша му 
ця пер не маг чы ма.

У нас пра цуе 31 ча ла век. Гэ та до сыць шмат 
для стан цыі. З не твор чых ра бот ні каў шас цё ра 
ў ін тэр нэт-ад дзе ле, які зай ма ец ца не толь кі 
ра дыё вя шчан нем, але і хос тын гам, вя дзен нем 
дзвюх со цень сай таў. У рэ кла ме — чац вё ра. 
Амаль што ўсе ас тат нія рых ту юць пе ра да чы, 
сю жэ ты, вя дуць эфір.

— Ва ша ста рон ка ў Фэй сбу ку ад ра зу «вы-
дае» не раў на душ нае стаў лен не да пра цы...

— Ня ўжо ёсць жур на ліс ты, абы яка выя да 
та го, што ро бяць? Гэ та ўжо не жур на ліс ты. 
Па він ны га рэць сэр ца, ду ша, мозг — усё! Як не 
лю біць тое, што ро біш? Як жыць з не лю бі мым 
муж чы нам? Я не ма гу ні жыць з ня лю бым, ні 
не лю біць тое, што раб лю. Бо Бог ёсць лю боў. 
Ка лі не лю біш — не ра бі. А раз узяў ся — пра-
ні кай ся і ства рай год нае!

— Вы ўво гу ле до сыць ак тыў на ка рыс та е-
це ся са цы яль ны мі сет ка мі. Якія ка мен та рыі 
вам па кі да юць?

— Вы ключ на ста ноў чыя. Да гэ туль шчы ра 
здзіў ля ю ся, ка лі ў ка го-не будзь ха пае ду ху і сіл 
па кі нуць пад ма ім па стом у Фэй сбу ку ад моў-
ны вод гук. Хоць з ад ным ма ім ад на курс ні кам 
пе ра піс ка-пе ра пал ка зда ра ец ца. Але гэ та ў 
боль шай сту пе ні ры са яго ха рак та ру. Усе яго 
кол кас ці пе ра вод жу на смех і ў пры ват ных па-
ве дам лен нях пі шу «Хо піць мя не пад кол ваць!» 
Уво гу ле не люб лю не га тыў ні дзе. Ка лі ча ла век 
мне не па да ба ец ца, я на ўпрост пе ра стаю з ім 
раз маў ляць. Гэ та ра зу мен не прый шло з уз рос-
там. Ка лі ма ла ды — ідзеш на пра лом. А ча сам 
і не вар та гэ та га ра біць.

— На коль кі вы дэ ма кра тыч ны кі раў нік?
— Я ўсё вы ра шаю ка мі сій на. На прык лад, 

ка жу свай му пра грам на му ды рэк та ру: «У нас 
па ча так вя шчан ня а 6-й ра ні цы. Да вай мы зро-
бім гімн. Ёсць ён і ў Мін скай воб лас ці. Возь мем 

ад туль част ку». Але той ва-
ры янт, які атрым лі ва ец ца 
ад шу каць, не па ды хо дзіць, 
бо спя ва юць му зы кі за над-
та ака дэ міч на. Та ды пі шу 
аў та ру гэ тай пес ні, Але не 
Атраш ке віч, за пыт ваю, ці 
ёсць больш лёг кае вы ка-
нан не. Яна ў ад каз пе ра-
кід вае не каль кі ва ры ян таў. 
Мы вы ра за ем адзін куп лет, 
але тое, што атрым лі ва ем 
у вы ні ку, мне не па да ба ец-
ца, пра грам на му ды рэк та-
ру — на ад ва рот. У та кім вы-
пад ку вы ра ша ем ка мі сі яй. 
Збі ра ем у ад ным ка бі не це 
му зыч на га рэ дак та ра, дру-
го га на мес ні ка ды рэк та ра. 
Мер ка ван ні дзе ляц ца на па-
лам. Та ды апош няе сло ва 
за ста ец ца за мной як за не-
па срэд ным кі раў ні ком. Гэ та 
дэ ма кра тыя ці не?

Я па ды хо джу да ра бо ты 
з та го пунк ту гле джан ня, 
што ўсе мы лю дзі ча со выя на сва іх пра цоў ных 
мес цах. У мя не ня ма ні я ка га ма раль на га пра ва 
аб ра жаць ці асу джаць ін шых. Я не ства ра ла гэ-
та ра дыё. Але ёсць рэ чы, у якіх я ра ды каль ная і 
ка жу жорст ка «так» ці «не». На прык лад, з ма ім 
пры хо дам усе тэкс ты аў тар скіх пе ра дач ста лі 
ад да вац ца на вы чыт ку. Бо не ўсё, што пі шуць 
на шы жур на ліс ты, я лі чу слуш ным. Пры гэ тым 
я не кі рую іх твор чым пра цэ сам. Ма гу толь кі 
аца ніць абра на га ге роя, па ды ход ці па пра віць 
кан чат ко вы тэкст.

— І як яго ацэнь ва е це? Уво гу ле, як лі-
чы це, чым вы мя ра ец ца жур на лісц кае май-
стэр ства?

— Трэ ба гля дзець, што мы ма ем на вы ха-
дзе — кан чат ко вы пра дукт. Пра фе сі я на лізм — 
гэ та ка лі ця бе хо чац ца слу хаць і чы таць. Гэ та 
пункт ну мар адзін. Ас тат няе — спра ва тэх ні кі. 
Ня хай дзесь ці ка жаш ня пра віль на ці не ве да еш 
пра ві лаў жан ру, але ка лі ці ка ва слу хаць, усё 
ас тат няе мож на да ра ваць.

— Але гэ та скла да на вы ме раць...
— Та ды да па ма гае ін тэр ак тыў насць. У на-

шым вы пад ку — гэ та тая ж коль касць sms, якія 
прый шлі пад час эфі ру. Ка лі іх з дзя ся так — да-
стой ны па каз чык. Пяць — усе ка жуць, каб я не 
пе ра жы ва ла. Усё ад но за ста ю ся не за да во ле-
най. Зна чыць, я не вы клі ка ла ў ча ла ве ка жа-
дан ня па дзя ліц ца сва і мі дум ка мі. Каб хоць бы 
мне пе рад алі пры ві тан не ці на пі са лі: «Та ма ра 
Ры го раў на, па стаў це для ся бе, лю бай, пес ню, 
ня хай вам бу дзе пры ем на».

Ці ка лі пас ля твай го ма тэ ры я лу з ра бо ты 
ка го-не будзь зня лі. Так са ма па каз чык пра-

фе сі я на ліз му. У мя не так бы ло па ма ла до сці. 
Па ад ной з ма іх пе ра дач склі ка лі па ся джэн не 
Саў мі на. Та ды я бы ла га ра чая, шаш кай ма-
ха ла. А пас ля зра зу ме ла, што не гэ та за да ча 
жур на ліс та.

— У чым яна ў та кім вы пад ку?
— Срод кі ма са вай ін фар ма цыі — гэ та люс-

тэр ка. Ча сам кры вое, ча сам — ве не цы ян скае. 
Ве да е це, у чым сак рэт апош ня га? Яго згу бі лі. 
Та кіх люс тэ ркаў больш ня ма. Каб яго пра ве-
рыць, бя рэц ца люс тэр ка, пад паль ва ец ца за-
пал ка і пад но сіц ца. Ка лі ад бі так агень чы ка ў 
ім шмат ра зо ва ад люст роў ва ец ца, сы хо дзя чы 
ў бяс кон цасць, — та ды яно са праўд нае. Кож ны 
жур на ліст сам абі рае, якім люс тэр кам бу дзе.

Для мя не най вы шэй шая за да ча жур на ліс-
ты кі — гэ та даць як ма га больш го на ру ча ла-
ве ку за мес ца, дзе ён жы ве, як ма га больш 
ве даў. Не толь кі ў бе ла рус кім эфі ры, а і ў 
све це ў прын цы пе вель мі ма ла аду ка цый ных 
тэ ле ка на лаў, ра дыё стан цый. Та му я ха чу 
«Мін скую хва лю» на сы ціць як ма га боль шай 
коль кас цю ін фар ма цыі роз на га пла на. Да рэ-
чы, у нас спа чат ку «Ка лян дар гіс то рыі» быў 
«ад вя за ны». Ця пер мы яго на блі зі лі да Бе ла-
ру сі, каб ча ла век пра тое мес ца, дзе жы ве, 
як мі ні мум чуў.

Бо Бе ла русь — гэ та на столь кі за кры тая 
зям ля! Тут так шмат ці ка ва га, а мы на ват не 
ўсве дам ля ем гэ та га. Ча му? Бо нам ні хто пра 
гэ та не ска заў. Та кое не мо жа прый сці як па-
вет ра ў га ла ву. А хто му сіць на стро іць на па-
доб ную дум ку? Мы, жур на ліс ты. А для гэ та га 
нам па трэб на бяс кон цая да пыт лі васць. Пра 
Бе ла русь я ве даю шмат, бо, ка лі пра ца ва ла 
у Тэ ле ра дыё вя шчаль най ар га ні за цыі Са юз-
най дзяр жа вы, мы зра бі лі 42 пра гра мы «Тра са 
М-1» (ванд ра ва лі па мяс тэч ках і вёс ках, якія 
мож на на пат каць не да лё ка ад гэ тай да ро гі), 
з якіх Ра сіі бы ло пры све ча на толь кі дзе сяць. 
Рэ дак тар па ста ян на ад шук ваў фак ты, якіх з 
па верх ні не возь меш. Я па еха ла, па гля дзе ла 
на бе ла рус кія вёс кі, і рас ка за ла пас ля ты ся чам 
гле да чоў. Вы ка на ла за да чу: ад кры ла тое мес-
ца, дзе мы жы вём.

На ра дыё іс нуе пра пор цыя — 75% ай чын-
най му зы кі і 25% — ін шай. А му сіць быць усе 
95% сва ёй! Бо яе шмат. І яшчэ больш, чым 
мы ду ма ем, якас най. На што нам анг ла моў ная 
му зы ка ў та кіх вя лі кіх па ме рах? Каб з ма ла до-
га па ка лен ня га да ваць кас ма па літ аў? Ці ўсё 
ж та кі па тры ё таў? Гэ та як пса ваць свой жа 
ка ло дзеж...

— Та ма ра Ры го раў на, вы не бе ла рус ка, а 
так яск ра ва ка жа це пра лю боў да кра і ны...

— Я аба вя за на лю біць гэ ту кра і ну. Ка лісь ці 
аб ра ла для ся бе Бе ла русь мэ та на кі ра ва на — 
з-за «Пес ня роў». Се ла на цяг нік і з'е ха ла, бо 
для мя не гэ та бы ла «іх» кра і на, поў ная пе сень 
з пя ку чай энер ге ты кай. І ні на се кун ду не па-
шка да ва ла аб сва ім ра шэн ні. Ка лі мя не ад пра-
ві лі пра ца ваць у Маск ву, я пер шы год пла ка ла 
што ве чар. Мае дзе ці — ні хто! — не збі ра ец ца 
пе ра яз джаць жыць за мя жу. Ад на з ма іх да чок 
скон чы ла Лі та ра тур ны ін сты тут у Маск ве і ўсё 
ад но вяр ну ла ся ў Мінск.

Бе ла русь — бяс кон цая. Бы ла ня даў на ў вёс-
цы Мі ха на ві чы Мінск ага ра ё на, а там вы сту паў 
гурт «Ка лы хан ка». Зу сім дзе ці, у на род ных 
стро ях, а якія га ла сы, як па стаў ле ны! Аў тэн-
тыч ныя што ні на ёсць. Ці ня даў на пры вез лі 
нас ва Уз ду. Вёс ка ў 30 хат. За вод зяць у Па лац 
куль ту ры. Гля джу і пы та ю ся: што ў вас на сця-
не? «А гэ та ма ля ван ка». Я пер шы раз у жыц ці 
ба чы ла ма ля ва ны ды ва нок. А яму га доў сто, 
а фар ба не аб луп лі ва ец ца. У гэ тым уся Бе ла-
русь! Лю дзі па він ны ве даць, што Бе ла русь — 
гэ та не чар ка, сквар ка ды буль ба. Гэ та ў доб-
рым сэн се ша лё ныя га ло вы — бе ла ру сы!

— Мы з ва мі так шмат ка жам аб пра цы... 
А як ад па чы ва е це?

— У мя не ёсць хат ка ў вёс цы Ду ко ра на Пу-
хаў шчы не Мін скай воб лас ці. Коль кі га доў та му 
на бы ла са бе яе, яшчэ ка лі пра ца ва ла ў Маск-
ве. Пры еха ла, па ба чы ла і па лю бі ла з пер ша га 
по гля ду. Гэ та маё лю бі мае мес ца, ку ды збя гаю 
да лей ад го ра да. Па су бо тах пра цую ў пер шай 
па ло ве дня — вя ду кан цэр ты-він ша ван ні на 
«Мін скай хва лі», а пас ля ся даю на марш рут-
ку — і па чы на ец ца са праўд ны ад па чы нак. Рас-
паль ваю печ, раб лю ад топ ле нае ма ла ко, пя ку 
хлеб, іду па гры бы. Бы вае, збя ру ся, а вяс ко выя 
жан чы ны, ка лі ба чаць, што ў лес на кі ра ва ла ся, 
ка жуць: «Ку ды ідзеш? Ня ма гры боў больш». 
Я пры хо джу на зад праз па ру га дзін з поў ным 
вяд ром... Пас ля чы шчу, га тую. Ва рэн не ва ру, 
бо слі вы ёсць. А яшчэ на мне буль ба і па мі до-
ры, ру жы... Усё па зна ец ца ў па раў на нні. Не 
над та і за ві ха ю ся ў Ду ко ры, я ўсё ж га рад ская, 
але гэ та для мя не — су ткі ў ма ім пер са наль-
ным раі, та му што там я шмат гля джу, шмат 
ду маю, шмат ад чу ваю... Жы ву!

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavit@zviazda.by

Та ма ра ВЯЦ КАЯ:

«У ЭФІ РЫ ЎСЁ МУ СІЦЬ БЫЦЬ БЕ ЛА РУС КІМ»

Ад на з га лоў ных ад мет нас цяў ма ла дзёж на га тэ ле ка на-
ла «Бе ла русь 2» у но вым се зо не — вя лі кая коль касць 
рэ алі ці-шоу ў эфі ры. Чар го выя на він кі, пры чым абедз ве 
ўкра ін скай вы твор час ці, пра па ну юц ца ўва зе бе ла рус кіх 
гле да чоў ужо з гэ тай су бо ты, 3 снеж ня.

Пра ект «Вя сел ле ўсля пую», на пэў на, спа да ба ец ца ра ман-
ты кам, якія ве раць у пе ра мо гу са праўд на га ка хан ня над жыц-
цё вы мі аб ста ві на мі. Аў та ры рэ алі ці-шоу пра вод зяць уні каль ны 
са цы яль ны экс пе ры мент. Яго ўдзель ні кі не зна ё мыя адзін з ад-
ным, але аб' яд на ныя ня ўда лым во пы там у ся мей ных ста сун ках. 
Кож ны з іх ры зык нуў узяць удзел у кас тын гу тэ ле пра ек та, бо 
са ма стой на так і не здо леў пас ля ко ліш ня га ба лю ча га раз ры ву 
з парт нё рам улад ка ваць сваё аса біс тае жыц цё. У рэ алі ці-шоу 
па ры, якія па зна ё мяц ца толь кі пас ля рос пі су, па спра бу юць ства-
рыць но вую моц ную сям'ю — але ўжо з да па мо гай і пад каз ка мі 

экс пер таў, ся род якіх псі хо лаг, «love-коўч» і аст ро лаг. Кож най 
па ры трэ ба бу дзе прай сці спе цы я лі за ва ныя тэс ты на псі ха ла гіч-
ную, эма цы я наль ную, аст ра ла гіч ную і сек су аль ную су мя шчаль-
насць, а так са ма пра вер ку на стрэ саў стой лі васць — у вы ні ку 
яны атры ма юць ад экс пер таў пра гноз на тры ва ласць ста сун каў 
і па ра ды, як па збег нуць асаб лі ва не бяс печ ных па мы лак. Ка ра-
цей, шанц на ўлад ка ван не ся мей на га агме ню атры мае кож ны 
з удзель ні каў — а вось ці мно га з «акаль ца ва ных усля пую» ся-
мей ных пар за ста нуц ца ра зам і пас ля за кан чэн ня тэ ле ві зій на га 
квес та, ста не вя до ма толь кі на пры кан цы пра ек та.

Ме ды цын скае рэ алі ці-шоу «Вяр ні це мне пры га жосць», раз-
лі ча нае на шы ро кую аў ды то рыю, па ка жа вон ка выя і ўнут ра ныя 
пе ра ўтва рэн ні лю дзей, якім іх ця пе раш няя не дас ка на ласць 
пры нес ла шмат гор кіх пе ра жы ван няў, бо лі і слёз — а не ка то-
рым на ўпрост зла ма ла жыц цё. Ге роі, дак лад ней, ге ра і ні гэ та га 

тэ ле пра ек та — жан чы ны, якія не 
прос та кам плек су юць з-за ўлас-
най знеш нас ці, але ўжо шмат 
га доў фі зіч на і псі ха ла гіч на па-
ку ту юць з-за скла да ных ды яг-
на заў, ге не тыч ных праб лем або цяж кіх хва ро б... Ад мыс ло вая 
«Ка ман да вы ра та ван ня», у якую ўвай шлі вя до мыя эс тэ тыч ныя, 
рэ кан струк цый ныя і плас тыч ныя хі рур гі, во пыт ны псі ха тэ ра пеўт 
і сты ліст-імідж мей кер, з ім пэ там возь мец ца на ват за са мыя ня-
прос тыя вы пад кі і да па мо жа ўдзель ні цам ме ды цын ска га рэ алі ці 
не толь кі вы пра віць іх вон ка выя не да хо пы і вяр нуць стра ча ную 
не ка лі пры га жосць, але і змя ніц ца ўнут ра на, па ве рыць ва ўлас-
ныя сі лы — і лі та раль на па чаць жыц цё з чыс та га ліс та.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА

�

«Лю дзі па він ны ве даць, 
што Бе ла русь — гэ та не чар ка, 
сквар ка ды буль ба. Гэ та ў доб рым 
сэн се ша лё ныя га ло вы — бе ла ру сы!»

«Ка лісь ці аб ра ла для ся бе Бе ла русь 
мэ та на кі ра ва на — з-за «Пес ня роў». 
Се ла на цяг нік і з'е ха ла, бо для мя не 
гэ та бы ла «іх» кра і на, поў ная пе сень 
з пя ку чай энер ге ты кай».

У яе ка бі не це — анё лы са мых роз ных фор маў, па ме раў 
і спо са баў вы ра бу. А яшчэ — ма лень кі прынц руч ной ра бо ты, 
які ся дзіць на адзі но кай пла не це са сва ёй ру жаю. Ся род 
на столь ных га да ван цаў ёсць і жы ра фа. «Яна як лю боў, — ка жа 
Та ма ра Вяц кая, ды рэк тар ра дыё стан цыі «Мін ская хва ля». — 
Гэ та жы вё ла, якая па ўсіх за ко нах фі зі я ло гіі не мо жа іс на ваць. 
Так і ка хан не. Па ло гі цы яго быць не мо жа. Але яно пры хо дзіць 
не зра зу ме ла ча му, дзе ля ча го, да ка го і заўж ды зня нац ку...» 
Та ма ра Вяц кая ўзна чаль вае «Мін скую хва лю» ўжо дру гі год. 
За гэ ты час ра дыё стан цыя ні бы атры ма ла дру гое ды хан не: 
ста ла больш ак тыў на пра яў ляць ся бе ў са цы яль ных сет ках, 
зды маць ві дэа, ра біць кан тэнт мак сі маль на ін фар ма цый на 
на сы ча ным. Як ка жуць, усе пра цэ сы ў ры бе па чы на юц ца 
з га ла вы, і не толь кі дрэн ныя, але і жыц ця дзей ныя...

— Дзень ці ноч?
— Ноч.
— Дождж ці сон ца?
— Сон ца. А лепш вя сёл ка!
— Го ры ці мо ра?
— Мо ра.
— Ад па чы нак ці пра ца?
— Пра ца.
— Дзе ці ці сяб ры?
— Дзе ці.
— Ро зум ці сэр ца?
— Сэр ца.

— Ад даць ці ўзяць?
— Ад даць.
— Маў чан не ці сло ва?
— Сло ва.
— Зям ля ці не ба?
— Зям ля.
— Боль ці абяз боль ва ю чае?
— Боль.
— Страх ці страсць?
— Страх.
— Да ро га ў храм ці да до му?
— Да до му.

БЛІЦ-АПЫ ТАН НЕ

УДА РЫМ ПА РЭ АЛІ ЦІ
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