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Ме на ві та яго 

фо та рэ пар таж 

з кал га са ад крыў 

пер шы тэ ле ві зій ны 

эфір Гро дзен скай 

аб лас ной тэ ле сту дыі. 

Пра гра ма вый шла 

ў эфір у апош нія 

дні 1968 го да, 

і гэ тым са мым бы ло 

за вер ша на ства рэн не 

рэ гі я наль на га 

тэ ле ба чан ня 

ў аб лас ных цэнт рах 

кра і ны.

НА ТРЫ ДНІ — 
У КАЛ ГАС

У той час Ба рыс Ме шча-

ра коў ужо меў во пыт ра бо-

ты. А май стэр ству ву чыў ся 

ў шко ле фо та ка рэс пан дэн-

таў у Мін ску. У 60-я га ды 

вост ра не ха па ла та кіх спе-

цы я ліс таў, та му ўрад ар га-

ні за ваў кур сы фо та ка раў 

для ра бо ты ў ра ён ных, аб-

лас ных і рэс пуб лі кан скіх га-

зе тах. Ма ла до га спе цы я ліс-

та на кі ра ва лі ў шкло ўскую 

ра ён ную га зе ту «Удар ны 

фронт». Пас ля ар міі вяр нуў-

ся ў род ны го рад Грод на і 

як раз тра піў у пра цэс ства-

рэн ня рэ гі я наль на га тэ ле-

ба чан ня. Ба рыс Ся мё на віч 

з эн ту зі яз мам да лу чыў ся 

да друж най ка ман ды. Для 

пад рых тоў кі пер ша га фо-

та рэ парт ажу яго на тры дні 

ка ман дзі ра ва лі ў пе ра да-

вую гас па дар ку.

— Мя не на тры дні на кі-

ра ва лі ў кал гас «Аван гард» 

Гро дзен ска га ра ё на (ця пер 

імя Дзен шчы ко ва). І ўсе тры 

дні мя не стар шы ня кал га са 

аса біс та ва зіў па роз ных аб'-

ек тах — на фер мы, да ме ха-

ні за та раў, у клуб, на ват на 

на ва сел ле. Праў да, на ва сел-

ле бы ло ар га ні за ва на. Урэш-

це атры маў ся фо та рэ пар таж 

з 15 кад раў.

У той час на ві ны вы хо дзі-

лі фо та здым ка мі. На адзін 

сю жэт па трэб на бы ло тры-

пяць фо та, на больш па шы-

ра ны — сем-восем. У гэ ты 

час ішоў тэкст за кад рам. 

Ні во дзін вы пуск на він не 

абы хо дзіў ся без сель ска гас-

па дар чай тэ мы. Воб ласць 

зай ма ла пе ра да выя па зі цыі 

ў га лі не, і гэ ты факт трэ ба 

бы ло аба вяз ко ва ад люст ра-

ваць. Уво гу ле, тэ ле ба чан не 

поў нас цю пад па рад коў ва ла-

ся мяс цо вым ула дам і з'яў ля-

ла ся струк тур ным пад раз дзя-

лен нем абл вы кан ка ма. Та му 

кан тэнт пра гра мы пра хо дзіў 

уз гад нен не з пар тый ны мі ор-

га на мі.

— Кож ны аб зац пры хо дзі-

ла ся ўзгад няць, аў та ры са мі 

ха дзі лі да на чаль ства. Трэ-

ба бы ло ра біць гэ та да во лі 

час та, асаб лі ва ка лі ўно сі лі-

ся ней кія праў кі. Толь кі поў-

нас цю ўзгод не ны тэкст мог 

вый сці ў эфір. Хоць ні я кай 

кра мо лы ў тэкс тах не бы ло, 

на ад ва рот, су цэль ныя ра-

пар ты аб да сяг нен нях, — ус-

па мі нае Ба рыс Ся мё на віч.

ГА РЭ ЛІ НА РА БО ЦЕ 
І МЯ СІ ЛІ БУ ДОЎ ЛЮ

Вя до ма, пер шыя на шы 

вы пус кі мо гуць пад ацца сён-

ня пры мі тыў ны мі, раз ва жае 

Ме шча ра коў, але та ды ні хто 

так не лі чыў. А ра бо та на тэ-

ле сту дыі зра бі ла ма ла до га 

хлоп ца вя до мым на ўвесь 

двор. Лі та раль на на дру гі 

дзень пас ля вы ха ду пра гра-

мы су се дзі ста лі гля дзець 

на яго, як на ней кае дзі ва. 

Усе за пы ня лі з ад ным пы тан-

нем: «Гэ та вы бы лі ў тэ ле ві-

за ры?». Хоць, як вя до ма, у 

кад ры бы лі толь кі здым кі з 

проз ві шчам аў та ра.

— Пер шая пра гра ма вый-

шла з ак та вай за лы ад на го 

з ву чы лі шчаў го ра да, — ка-

жа Ме шча ра коў. — Сту дыя 

яшчэ не пра ца ва ла, яе толь-

кі да бу доў ва лі, на во дзі лі там 

па ра дак. Ту ды мы пе ра еха лі 

ў па чат ку 1969 го да.

У хут кім ча се атры ма лі кі-

на ка ме ры і ўсё не аб ход нае 

аб ста ля ван не. Яно, вя до ма, 

бы ло зу сім ін шым, чым сён-

ня. Усе пра цэ сы ра бі лі ўруч-

ную — ад пра яў кі кі на плён кі 

да ман та жу. Да моў ін шы раз 

трап ля лі апоў на чы, аў то бу сы 

ўжо не ха дзі лі, а тут бы ла га-

рад ская ўскрай ка. Але гэ та 

бы ла но вая, ці ка вая спра ва, 

і ўсе лі та раль на «га рэ лі» на 

ра бо це.

— Праз маю бія гра фію 

прай шло ўсё жыц цё воб лас-

ці. Усё рас ло на ма іх ва чах. 

І гэ та «ўсё» зна хо дзі ла ад-

люст ра ван не ў на шых фо та- 

і кі на сю жэ тах, — на гад вае 

Ба рыс Ме шча ра коў. — Бу-

да ва лі ся «Азот», «Хім ва лак-

но» — мы там, лі чы, кож ны 

дзень штось ці зды ма лі. Абу-

ва лі бо ты і «мя сі лі» гэ тую бу-

доў лю.

ПЕ РА ДАЦЬ 
ЭМО ЦЫІ ЛЮ ДЗЕЙ

Яр кія мо ман ты Ба рыс Ся-

мё на віч імк нуў ся за ха ваць на 

фо та здым ках. Ён не ад на ра-

зо ва ста на віў ся пе ра мож цам 

рэс пуб лі кан скіх і між на род-

ных фо та кон кур саў. У Год 

аба ро ны пры ро ды атры маў 

пер шы прыз ад фран цуз ска-

га па соль ства за фо та зды-

мак, на якім ры ба кі ся дзяць 

на лё дзе, а по бач хо дзяць 

пры го жыя гу сі. Зды мак з 

нор кай, якая цяг нец ца да 

мік ра фо на, аў тар на зы вае 

«фір мен ным», бо звя за ны з 

яго пра цай на АНТ. Улас ным 

ка рэс пан дэн там тэ ле кам па-

ніі Ме шча ра коў пра ца ваў 

11 га доў, быў пе ра мож цам 

кон кур су пра фе сій на га май-

стэр ства.

Вя до мыя ра бо ты і не ка то-

рыя но выя ўвай шлі ў экс па-

зі цыю вы стаў кі, якая ад кры-

ла ся ў га ле рэі на род на га фо-

та клу ба «Грод на». Да рэ чы, 

стар шы ня клу ба Аляк сандр 

Лас мін скі — ка ле га Ме шча-

ра ко ва, доў гі час пра ца ваў 

жур на ліс там на Гро дзен скім 

тэ ле ба чан ні і ве дае, як важ-

на пе ра даць эмо цыі лю дзей. 

Па яго сло вах, Ме шча ра коў 

шу кае ме на ві та та кія кад ры 

ў су час ным жыц ці.

— Яшчэ Да ста еў скі пі-

саў: са мае га лоў нае у ра-

бо це фа то гра фа — зла-

віць уні каль ную фі зі я но мію 

тва ру ў мо мант не гуль ні. 

Ка лі ча ла век па зі руе — ён 

не ці ка вы, а ка лі ён жы вы, 

штось ці вы каз вае — та ды 

ці ка ва. І та кія здым кі вель мі 

цэ няц ца.

— Адзін з фо та здым каў 

Ме шча ра ко ва на ват тра піў 

у пра гра му «Ва кол сме ху», 

якая вы хо дзі ла на цэнт раль-

ным са вец кім ка на ле. Вёў яе 

па эт і гу ма рыст Аляк сандр 

Іва ноў. Та ды фо та зды мкі па-

каз ва лі ў эфі ры пад руб ры-

кай «Што б гэ та зна чы ла», 

а гле да чы ў за ле і тэ ле гле да-

чы пры дум ва лі наз ву.

— У мя не быў фо та зды-

мак, які я зра біў пад час ванд-

ра ван ня па Літ ве. Ад ной чы 

су стрэ лі па да ро зе ве ла ту-

рыс та, які ехаў з пла ка там за 

пля чы ма «Не ўпэў не ны — не 

аб га няй». Гэ та бы ло вель мі 

вы раз на, я зра біў зды мак, як 

ён ад' яз джаў з гэ тым пла ка-

там на пля чах. Зды мак вы-

клі каў рэ за нанс на пра гра ме 

«Ва кол сме ху», — рас ка заў 

Ме шча ра коў.

У ГО НАР ЮБІ ЛЕЮ
У ка лек цыі фо та май стра 

ня ма ла парт рэ таў вя до мых 

лю дзей, ар тыс таў, па лі ты-

каў, гра мад скіх дзея чаў, якія 

бы лі і ге ро я мі тэ ле сю жэ таў. 

У вы стаў ку ўвай шлі так са ма 

ра бо ты, зроб ле ныя пад час 

спар тыў ных пе ра мог, свят, 

ці ка вых су стрэч. Мож на ска-

заць, што ўсе здым кі так ці 

інакш звя за ны з гіс то ры яй тэ-

ле ра дыё кам па ніі «Грод на».

— Сваю вы стаў ку «Да-

ку мен таль ны пра ект», які 

прад стаў ле ны ў жан ры рэ-

парт ажу, я пры свя чаю 50-

год дзю Гро дзен скай сту дыі, 

дзе пра ца ваў амаль 35 га-

доў. Яшчэ раз ха чу на га даць 

гро дзен цам аб тым пе ры я-

дзе, ка лі ў го ра дзе з'я ві ла ся 

сваё тэ ле ба чан не і па ча ла 

мя няц ца ме дый ная пра сто-

ра, — за зна чыў Ба рыс Ме-

шча ра коў.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

«ДА КУ МЕН ТАЛЬ НЫ ПРА ЕКТ» АД РЭ ПАР ЦЁ РА
50-год дзю тэ ле ра дыё кам па ніі «Грод на» пры свя ціў сваю фо та вы стаў ку за слу жа ны жур на ліст, тэ ле апе ра тар і фо та ка рэс пан дэнт Ба рыс МЕ ШЧА РА КОЎ

12 сту дзе ня ў Бе ла рус кай дзяр жаў най фі-

лар мо ніі ад бу дзец ца «Кан цэрт у дзень на ра-

джэн ня Ула дзі мі ра Му ля ві на», у яго ме жах 

пра гу чаць пес ні Іга ра Лу чан ка, на пі са ныя для 

ан самб ля «Пес ня ры». Пра гра му прад ста віць 

сім фа ніч ны ар кестр Оlуmріа Сlаssіс пад кі раў-

ніц твам ды ры жо ра Мі ха і ла Сніт ко. На прык-

лад, упер шы ню ў на шай кра і не пра гу чыць 

«Сім фо нія «Пес ня роў», на пі са ная для сім фа-

ніч на га ар кест ра, цым ба лаў і элект ра гі та ры. 

Яе аў тар — за слу жа ны ар тыст Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь Ула дзі мі р Тка чэн ка, адзін з удзель-

ні каў ан самб ля «Пес ня ры» пад кі раў ніц твам 

Ула дзі мі ра Му ля ві на.

«Сім фо нія «Пес ня роў» — гэ та кос мас, які ад люст-

роў вае бяз меж насць му зыч ных га ры зон таў, ад кры тых 

пуб лі цы вя лі кім ан самб лем, — ка жа му зы ка знаў ца 

Воль га БРЫ ЛОН. — Як упля та юць квет кі і стуж кі ў 

ма ляў ні чы вя нок, так і Ула дзі мір Тка чэн ка ўплёў у му-

зыч ную тка ні ну свай го тво ра дзя сят кі зна ё мых тэм і 

ме ло дый, якія спе лі і сыг ра лі «Пес ня ры».

«Я лі чу, што му зы ка «Пес ня роў» вар тая та го, каб 

быць уша на ва най у сім фа ніч ным гу чан ні, та му што сім-

фа ніч ны ар кестр — гэ та най вы шэй шая кан цэнт ра цыя 

вы дат ных да сяг нен няў ча ла ве ча га ро зу му ў му зы цы. 

Вы шэй ня ма ні чо га», — мяр куе, у сваю чар гу, Ула-

дзі мір ТКА ЧЭН КА. У пар ты ту ру тво ра му зы ка ўвёў 

пар тыю элект ра гі та ры, якую вы кон вае сам, а так са ма 

го лас цым ба лаў, на якіх іг рае са ліст ка На цы я наль на га 

ака дэ міч на га на род на га ар кест ра Бе ла ру сі імя Жы но ві-

ча, лаў рэ ат між на род ных кон кур саў Мар та Га луб ко.

Дру гое ад дзя лен не кан цэр та на зы ва ец ца «Злу-

ча ныя ча сам». Яно пры све ча на па мя ці на род ных ар-

тыс таў Ула дзі мі ра Му ля ві на і Іга ра Лу чан ка — двух 

вы дат ных май строў пес ні, якія сва ёй дзей нас цю ства-

ра лі гіс то рыю ан самб ля «Пес ня ры». Па пу ляр ныя пес ні 

з рэ пер ту а ру «Пес ня роў» пра гу чаць у вы ка нан ні Яна 

Жан ча ка, Ма ры ны Ва сі леў скай і ін шых ар тыс таў бе-

ла рус кай эст ра ды.

Імя Ула дзі мі ра Му ля ві на зна ка вае для бе ла рус кай 

куль ту ры. Вы дат ны му зы кант ад крыў но вую эру ў 

гіс то рыі ай чын най эст рад най му зы кі. Дзя ку ю чы ство-

ра на му Му ля ві ным ан самб лю «Пес ня ры» ўвесь свет 

да ве даў ся пра Бе ла русь, пра яе пес ні, пра бе ла рус кую 

мо ву. Вось ужо 16 га доў, як вя лі кі му зы ка пай шоў з 

жыц ця. І ўсе гэ тыя га ды ў дзень на ра джэн ня Ула дзі мі-

ра Му ля ві на Бел дзярж фі лар мо нія пра во дзіць кан цэрт 

у яго го нар — не ста не вы клю чэн нем і 2019 год.

Вар ва ра ГО МАН.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік ГУ КІ СПА СЦІ ЖЭН НЯ: 
НО ВАЯ КНІГА 

ПРА КІТАЙ
Мін скае вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра» су мес на з кі-

тай скі мі парт нё ра мі рэа лі зуе пра ект па вы дан ні кніг у се рыі 

«Да сле да ван не кі тай скай цы ві лі за цыі». Па ба чы ла свет на-

ступ ная пра ца мас тацт ва знаў цы і куль ту ро ла га Лю Ся а лу на 

«Гу кі, якія за ча роў ва юць сэр ца. Кі тай ская му зы ка». Пе ра-

клад чык — Мі кі та Кры цук.

— Кі тай ская куль ту ра ўсё бо лей ва біць чы та ча ў Бе ла ру сі, — рас-

каз вае ды рэк тар «Мас тац кай лі та ра ту ры» Алесь БА ДАК. — За-

сна ваў шы но вую се рыю, мы на ла дзі лі пра мыя ста сун кі з Пе кін скай 

гру пай вы да вец кіх кам па ній, не па срэд на з вы да вец твам «Пе кін ская 

аду ка цыя». Кні га, пры све ча ная кі тай скай му зы цы, па ба чы ла свет 

па-кі тай ску ў 2013 го дзе. Мож на лі чыць, што гэ та до сыць бліз кае па 

ча се да сле да ван не. Між ін шым, ха цеў бы зга даць ім ёны га лоў ных 

рэ дак та раў се рыі з кі тай ска га бо ку — Бай Вэй, Дай Хэ бін. Пра ца над 

вы дан нем для на ша га вы да вец тва з'яў ля ец ца і свай го ро ду вы пра ба-

ван нем, бо мы спа дзя ём ся на пра цяг ад но сін з кі тай скім бо кам.

У прад мо ве да се рыі Тан Іц зэ за ўва жае: «Муд расць кі тай ска га на-

ро да, яго ства раль ная сі ла з'яў ля юц ца част кай пра грэ су су свет най 

цы ві лі за цыі. На сён няш ні дзень кі тай скі на род мае но вае аб ліч ча: 

поў ны ба дзё рас ці, энер гіі і ру ха ец ца толь кі на пе рад, ён імк нец ца да 

гар мо ніі, шчас ця, га то вы сме ла нес ці ад каз насць, на поў не ны лю боўю. 

Ва ўсім гэ тым пра яў ля ец ца тра ды цыя кі тай ска га на ро да, якой ён 

пры трым лі ва ец ца на пра ця гу ўся го свай го іс на ван ня: па-фі ла соф ску 

гля дзіць на рэ чы, імк нец ца да мі ра люб ства, лю бо ві да лю дзей і да 

ўся го жы во га». І да лей: «Дык што ж та кое тра ды цыя? Тра ды цыя — 

гэ та жы вая ду хоў ная куль ту ра...»

Ідэя се рыі — ад крыць свет ста ра жыт най цы ві лі за цыі, да ве дац ца 

бо лей пра кі тай скую цы ві лі за цыю.

— Мы бу дзем ра ды, ка лі кні га прый дзе ў тыя сту дэнц кія аў ды-

то рыі, — за ўва жае Алесь Ба дак, — дзе вы ву ча юць кі та іс ты ку, дзе 

імк нуц ца спа сціг нуць гіс то рыю і тра ды цыі кі тай скай куль ту ры.

Вель мі ха це ла ся б, каб сле дам за «Мас тац кай лі та ра ту рай» пай шлі 

ін шыя бе ла рус кія вы да вец твы і за зір ну лі ў гіс то рыю куль ту ры Кі тая.

Кастусь ЛАДУЦЬКА.

«ЗЛУ ЧА НЫЯ ЧА САМ»
Му ля він і Лу ча нок. Кан цэрт да дня на ра джэн ня пес ня раМу ля він і Лу ча нок. Кан цэрт да дня на ра джэн ня пес ня ра
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