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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 9.03 17.43 8.40
Вi цебск — 8.58 17.27 8.29
Ма гi лёў — 8.53 17.33 8.40
Го мель — 8.44 17.35 8.51
Гродна — 9.18 17.59 8.41
Брэст    — 9.12 18.05 8.53

Iмянiны
Пр. Гаўрылы, Івана, Паўла, Прохара. 
К. Агнешкі, Аманды, Карыны, 
Валерыя, Пятра, Тамаша.

Месяц
Апошняя квадра 24 студзеня. 
Месяц у сузор’і Казярога. 
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Каб жон ка не знай шла маю схо ван ку, я 
за хоў ваю яе ў пра вай ніж няй кі шэ ні дру го-
га ся рэд ня га ад дзя лен ня яе су мач кі.

Бос звяр та ец ца да пад на ча ле ных:
— Слу хай це, пе ра стань це вы на зы-

ваць мя не «бос», «шэф». Дзе ля ча го 
гэ тая зу сім чу жая нам ін ша моў ная па-
служ лі васць? Не люб лю я гэ та га...

— А як вас на зы ваць?
— Ды бо жух на! Ну, пра сцей як-не-

будзь... На прык лад, «кар мі цель»...

Я не на ві джу тых, хто па зі цы я нуе ся бе 
як вель мі куль тур ны ча ла век, раз маў ля-
ю чы пра Мо цар та, і пры гэ тым на ват не 
ба чыў ні ад ной з яго кар цін!

Жон ка за яў ляе му жу:
— Я па даю на раз вод. Ма шы ны дзе-

лім па па лам: мне — «Лек сус», та бе — 
праль ную.

1588 год — ка роль Рэ чы Па спа лі тай Жы гі монт ІІІ Ва за за цвер-
дзіў трэ ці Ста тут Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га — збор за ко-

наў фе а даль на га пра ва, уні каль ны пом нік бе ла рус кай пісь мен нас ці і 
юры дыч най дум кі. Дзей ні чаў да 1840 го да. Пас ля та го як быў пры ня ты 
Ста тут Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га 
1566 го да, ка ды фі ка цый ная ра бо та 
не спы ні ла ся. Ужо на Брэсц кім сей ме 
ў 1566 го дзе бы ло па праў ле на не-
каль кі ар ты ку лаў. Праз 2 га ды Гро-
дзен скі сейм унёс па праў кі ў не ка-
то рыя ар ты ку лы і ства рыў ка мі сію 
для да пра цоў кі Ста ту та. Ка мі сія для 
вы праў лен ня Ста ту та бы ла вы бра на і 
на Люб лін скім сей ме ў 1569-м. Кры ні-
цы для рас пра цоў кі Ста ту та 1588 го-
да — Ста ту ты ВКЛ 1529 і 1566 гг. 
сей ма выя па ста но вы, пры ві леі, па-
ста но вы па вя то вых сей мі каў. Да кан-
ца 1584 го да ра бо та над Ста ту там 
бы ла скон ча на, але ў су вя зі з тым, 
што ён іг на ра ваў акт Люб лін скай уніі 
1569 го да, прад стаў ні кі Поль шчы 
не да пус ка лі яго за цвяр джэн ня на 
агуль ным сей ме Рэ чы Па спа лі тай. 
Каб за ха ваць ве лі ка кня жац кі трон, 
Жы гі монт ІІІ Ва за за цвер дзіў Ста тут сва ім пры ві ле ем 28 сту дзе ня 
1588 го да. Трэ ці ста тут Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га пад рых та ва ны 
на вы со кім тэ а рэ тыч ным уз роў ні ква лі фі ка ва ны мі пра ва ве да мі пад 
кі раў ніц твам канц ле ра ВКЛ А. Б. Ва ло ві ча і пад канц ле ра Л. І. Са пе гі. 
У Ста тут увай шлі нор мы дзяр жаў на га (кан сты ту цый на га) пра ва, ча-
го на той час не бы ло ў за ка на даў чай прак ты цы ін шых еў ра пей скіх 
дзяр жаў. Ён аб агуль ніў та га час ныя дзяр жаў на-пра ва выя ідэі, не ка то-
рыя з якіх апя рэдж ва лі свой час. У Ста ту це знай шла ад люст ра ван не 
тэ о рыя па дзе лу ўла ды на за ка на даў чую (сейм), вы ка наў чую (вя лі кі 
князь, ад мі ніст ра цый ны апа рат) і су до вую (Тры бу нал ВКЛ, зем скія і 
пад ка мор скія су ды, вы бар ныя і не за леж ныя ад ад мі ніст ра цыі). Ста тут 
юры дыч на за ма ца ваў фак тыч ную ад асоб ле насць ВКЛ ад Поль шчы 
ў фе дэ ра цый ных межах Рэ чы Па спа лі тай, што пра цяг ва ла ся і пас ля 
пад пі сан ня ак та Люб лін скай уніі.

1919 год — 95 га доў та му на ра дзіў ся (г. Ка зань, Та тар стан) Па-
вел Ва сіль е віч Кар му нін, ак цёр, на род ны ар тыст Бе ла ру сі 

(1980). У 1964–1993 га дах пра ца ваў у На цы я наль ным ака дэ міч ным 
тэ ат ры імя Я. Ку па лы. Сыг раў больш за 200 ро ляў. Ся род іх: Сця пан 
Кры ніц кі («Паў лін ка» Я. Ку па лы), Кіч кай ла («Ам ніс тыя» М. Ма ту коў-
ска га), Лу ка («На дне» М. Гор ка га) і мно гія ін шыя. Зняў ся ў кі на філь-
мах «Крас ная пло шча», «Ру да бель ская рэс пуб лі ка», «Доў гія вёрс ты 
вай ны», «Дзяр жаў ная гра ні ца». Па мёр у 2002 го дзе.

1938 год — на ра дзіў ся Ва лян цін Ула дзі мі ра віч Му раў ёў, бе-
ла рус кі ву чо ны, член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі (1989), 

док тар тэх ніч ных на вук (1977), пра фе сар (1978), за слу жа ны дзе яч 
на ву кі і тэх ні кі Бе ла ру сі (1988). Аў тар больш як 250 на ву ко вых прац, у 
тым лі ку 35 вы на хо дак і 13 па тэн таў. На ву ко выя да сле да ван ні ў га лі не 
ге не ры ра ван ня і ўзмац нен ня элект ра маг ніт ных ва ган няў звыш вы со кіх 
і вель мі вы со кіх час тот. Пра па на ваў но вы спо саб па вы шэн ня ста-
біль нас ці час та ты, пра па на ваў агуль ны ме тад раз лі ку, які да зва ляе 
з адзі ных па зі цый ана лі за ваць і раз ліч ваць аў та ге не ра та ра, сін хра ні-
за ва ныя ге не ра та ры і ўзмац няль ні кі на паў пра вад ні ко вых пры бо рах 
з улі кам кан крэт на га спо са бу рэа лі за цыі ЗВЧ сіс тэ мы і па ра мет раў 
ак тыў на га эле мен та.

Ян ка КУ ПА ЛА, на род ны па эт Бе ла ру сі:

«Дзе воўк ура дзіў ся,
Яму куст той мі лы».

— У ва шых тэ ма тыч ных філь мах 
ці не за шмат сло ва «та ям ні ца»? І ці 
не шка да бы ло са мім раз венч ваць 
та кія пры го жыя мі фы, якія ўжо са мі 
па са бе мож на бы ло б лі чыць на цы-
я наль ным зда быт кам? На прык лад, 
гля дач з ці ка вас цю (а мо жа, з рас-
ча ра ван нем?) да ве да ец ца, што верш 
пра слуц кіх тка чых — амаль цал кам 
фан та зія паэ та. Ці пра тое, што Бар-
ба ра Ра дзі віл — «Чор ная пан на Ня-
сві жа» — ні ко лі на ват у гэ тым го-
ра дзе не бы ла. Ці пра «гар ба тую» 
тру ну ў сар ка фа гу Ра дзі ві лаў: што 
там за мест па нен кі, якая за мерз-
ла се дзя чы, — 74-га до вая ба бу ля, а 
«горб» — гэ та ва за…

— Па-пер шае, лі чу па трэб ным за-
ўва жыць ад ну важ ную рэч: мы не ра бі-
лі ба наль ны ві дэа да па мож нік ці ілюст-
ра ва ны да вед нік для эк скур са во даў 
і ту рыс тыч ных груп… Ка лі б на мэ це 
бы ло гэ та, па вер це, мы маг лі б пай сці 
па шля ху най мен ша га су пра ціў лен ня і 
зняць чар го вую «да ку мен тал ку» з за-
дзей ні ча ны мі ак цё ра мі пра ні бы бяс-
кон цыя ня свіж скія (і не толь кі) ба лі, 
мядз ве джыя ака дэ міі і стай ні з ды ва-
на мі на пад ло зе… Тым больш на сён-
ня гэ та без праб лем: не трэ ба «га ра-
дзіць» дэ ка ра цыі — ад рэ стаў ра ва ныя 
па ла цы-за мкі і ёсць тая зайз дрос ная 
на ту ра, пра якую яшчэ пяць се зо наў 
та му мож на бы ло толь кі ма рыць. Бя ры 
рас кад роў ку — і… га дзі на мі ла ві па-
трэб ныя кар цін кі: за хад і ўсход сон ца. 
Але гэ та ін шы ра фі на ва ны жанр, ха ця 
і ў нас гіс та рыч на га гла му ру до сыць. 
Мы толь кі імк ну лі ся, каб ён не дэ са нан-
са ваў з кам п'ю тар ны мі на ва цы я мі, якія 
па вы дум ля ла наш та ле на ві ты рэ жы сёр 
Ма ша Жу ка ва…

Што ж ты чыц ца «вы крыц ця та ям-
ніц»… Ка му ж не хо чац ца да ка пац ца да 
іс ці ны? Без умоў на, без мі фаў і ле генд 
мі нуў шчы на вы гля дае бляк ла ва та, і на 
чым, як не на іх, ра біць ту рыс тыч ны 
біз нес? Але, аказ ва ец ца, і ства рэн не 
мі фаў на пэў ных гіс та рыч ных эта пах 
не ка му бы ло вы гад на. І ме на ві та ле-
ген ды зво дзі лі на ступ ныя па ка лен ні ад 
гіс та рыч най праў ды… Возь мем ад на го 
з Ра дзі ві лаў — Па не Ка хан ку… Пры 
вы маў лен ні яго імя ад ра зу на вус нах 
у лю бо га ўзні кае ўсмеш ка… Хто ён у 
ле ген дах? Ве ся лун, бал ба тун і п'я ні ца, 
ез дзіў на мядз ве дзях па со лі за мест 
сне гу… Але ўзга дай ма тыя ча сы. Да-
во лі на пру жа ны пе ры яд між ВКЛ і Ім-
пе ры яй. І аку рат апош нія рас пус ка лі 
чут кі пра ўплы во ва га маг на та, каб па-
да рваць аў та ры тэт са праўд на га стра-
тэ га і па тры ё та на між на род най арэ-
не… Ну чым не ін фар ма цый ная вай на? 
Па вер це, су час ны мі прад стаў ні ка мі 
ро ду Ра дзі ві лаў пра шчур так са ма не 
ўспры ма ец ца ко мі кам.

І так у шмат якіх пры кла дах. Але тут 
га лоў нае — не ўда вац ца ў край нас ці… 
Як, на прык лад, ра ней да ку мен та ліс ты 
бе ла рус кую куль ту ру ма ля ва лі вы ключ-
на ў фальк лор ным аб ліч чы, а пас ля 
рап там усе ста лі маг на та мі і па апра-
на лі гар на ста яў… Нам жа ха це ла ся 
вы клас ці на цы я наль ную гіс то рыю так, 
каб у ін шых ка лег не ўзнік ла жа дан-
не на ват праз дзе ся ці год дзі ства раць 
свой аль тэр на тыў ны ва ры янт. Мы, па 
сут нас ці, за ня лі сваю ні шу, у якой знай-
шло ся мес ца но вым ці ка вым звест кам, 
і да лі сло ва як па пу ля ры за та рам, так і 
на ву коў цам.

— Гле дзя чы ва шы філь мы, шмат 
ці ка ва га ад крые для ся бе на ват ча-
ла век, не зна ё мы з гіс то ры яй кра і ны. 
На прык лад, што на ліх тар ных слу-

пах, што на пра спек це Не за леж нас ці 
ў Мін ску, — ар на мент слуц кіх па ясоў. 
А што ста ла са мым не ча ка ным ад-
крыц цём для са міх аў та раў?

— Пра цяг ва ю чы тэ му па ясоў… Той 
жа Ге ра нім Ра дзі віл, пры якім па ча лі 
ад кры ва цца пер сі яр ні (пер шыя цэ хі, 
дзе тка лі па ясы), быў не зу сім па да рун-
кам. Ён ла дзіў тэ ат раль ныя па ста ноў-
кі, яго мож на на зваць па чы наль ні кам 
пра фе сій най сцэ ны, ска жа це вы… А як 
вам та кі факт: ка лі пер са наж на сцэ не 
тэ ат ра Ге ра ні ма па аў тар скай за ду ме 
гі нуў, то ак цё ра за бі ва лі па-са праўд-
на му. У та кіх ро лях вы хо дзі лі пры га-
во ра ныя да смер ці кры мі наль ні кі та го 
ча су… Пра гэ та так са ма не пры ня та 
ка заць на ват ся род су час ных прад-
стаў ні коў ро ду Ра дзі ві лаў. Зрэш ты, 
я ду маю, кож ны з нас ся род прод каў 
жа дае ба чыць вы ключ на ге ро яў-па-
тры ё таў і прос та год ных асоб. Ве да-
е це, якое яшчэ ад крыц цё? Ка па ю чы-
ся ў мі ну лых ста год дзях, ра зу ме еш, 
што тэр мін «па мяр коў ны» — гэ та не 
пра бе ла ру саў. На та кім скры жа ван-
ні га ра чых да рог маг ла вый сці толь кі 
за гар та ва ная су месь. Так, мы маг лі 
быць па літ ка рэкт ны мі, вет лі вы мі, гас-
цін ны мі, хіт ры мі на ват, але толь кі не 
па мяр коў ны мі (а ча сам гэ тае сло ва 
мае да лё ка не кам плі мен тар ны сэнс 
і роз ныя тлу ма чэн ні). Ну не маг лі на-
шы прод кі, ка лі б бы лі па мяр коў ны мі, 
атры маць столь кі пе ра мог, не рас тва-
рыц ца ў гіс то рыі, уплы ваць і на Ка ро-
ну, і на Ім пе рыю, за сна ваць «шко лу 
рус кіх ца роў» і ледзь не за няць ма-
нар шы пра стол… Гэ та ж на шы лю дзі 
кант ра бан дай і пры вез лі тыя са мыя 
пер шыя стан кі для слуц кіх па ясоў… 
Ці маг ла па мяр коў ная на цыя пры нес ці 
на свае зем лі Рэ нэ санс, яко га не бы ло 

ў на шых ус ход ніх су се дзяў? Сло вам, 
нам ні хто акно ў Еў ро пу не пра ся каў. 
Мы заў сё ды бы лі еў ра пей скі мі.

— Ці ня ма за дум кі зра біць на 
асно ве ўжо ство ра ных філь маў 
но выя ці ка выя рас сле да ван ні? На-
прык лад, па по шу ку ра дзі ві лаў скіх 
скар баў, тых жа два нац ца ці паў мі-
фіч ных апост алаў?

— Вя до ма, гэ ты мі фак та мі мы так са-
ма доб ра «па гу ля лі ся»… За тых апос-
т алаў і за скар бы хто толь кі не браў ся! 
Толь кі фор мы па да чы мя ня юц ца. А но-
ва га не ка жуць ні гіс то рыкі, ні ар хі віс ты. 
Ней кім тэ мам прос та не аб ход на даць 
і гра мад скі, і гля дац кі пе рад ых. Дый, 
на рэш це, хо чац ца быць пер ша пра ход-
цам. Як гэ та бы ло і са «Ста ту там» і 
з «… па яса мі»! Тут жы ве рэ пар цёр скі 
азарт. Ка ман да АТН зай ма ец ца «вы-
твор час цю рас сле да ван няў», у асно ву 
лю бо га пра дук ту за клад вае на ві ну і 
экс клю зіў. Дык вось, ка лі з'я вяц ца на-
ві ны з гіс та рыч на га «фрон ту» — тут мы 
аба вяз ко ва «стрэ лім».

— Над які мі з філь маў бы ло пра-
ца ваць ляг чэй: ты мі, што звя за ны з 
сі вой даў ні ной, ці ты мі, што да ты чац-
ца най ноў шай гіс то рыі не за леж най 
Бе ла ру сі? І да якіх у боль шай сту пе ні 
ад но сіц ца эпі граф, які вы на пі са лі да 
ад ной з ра бот: «Гіс та рыч ныя фак ты 

рэ аль ныя. Трак тоў ка гіс то рыі заў сё-
ды роз ная»?

— Пра ца ваць ці ка ва над лю бым са 
зга да ных пе ры я даў. Возь мем су час-
насць. Па дзеі дзя ку ю чы ін тэ ле кту і пра-
грэ су раз ві ва юц ца імк лі ва. За год-два 
мы ста но вім ся свед ка мі та го, для ча го 
ра ней па тра ба ва ла ся зме на па ка лен-
няў.Та му ў ней кія рэ чы і з'я вы прос та 
цяж ка па ве рыць. На ват у тое, што ўсё 
ад бы ва ла ся з на мі. Уз га дай це тыя ж 
пус тыя па лі цы, пра дук то выя карт кі, 
жорст кія моў ныя ба та ліі, дыс пу ты на 
шля ху да са ма вы зна чэн ня… Да рэ чы, 
гэ тыя мас ты і гіс та рыч ныя па ра ле лі мы 
не раз пра во дзі лі і ў тых жа «… Ра дзі-
ві лах», і ў «На цы я наль най ды ло гіі. Ста-
тут ВКЛ», і ў «На цы я наль най тры ло гіі. 
Герб. Гімн. Флаг»… Я з за хап лен нем 
на зі раю гуч ную да ку мен та ліс ты ку ін-
шых ка лег па АТН — «Су дьба гигантов 
1 и 2», «Независимость. Перекрёст-
ки»… Ні хто не асме ліц ца гэ тыя пра ек-
ты на зваць вы ключ на хра ні каль нымі — 
хут чэй, рэ аль на асэн са ва ны мі і за фік-
са ва ны мі фак та мі. Праз дзе ся ці год дзі 
па гэ тых стуж ках без да дат каў і зно сак 
шка ля рам мож на вы кла даць гіс то рыю 
па чат ку двац цаць пер ша га ста год дзя. 
Та му што ў іх ня ма заа ган жа ва нас ці, 
а па фак ту ры яны апя рэдж ва юць пад-
руч ні кі і му зей ныя экс па зі цый ныя за лы, 
пры све ча ныя на ша му ча су…

Ча го, да рэ чы, не ска жаш пра прэ па-
ра ван не на шай ста ра жыт най гіс то рыі 
ў са вец кі час… Па вер це, пад гнё там 
тых стэ рэа ты паў яшчэ жы ве і маё па-
ка лен не, якое фар мі ра ва ла ся і ву чы-
ла ся ў вы шэй шай шко ле на па чат ку 
дзе вя нос тых… Гіс то рыя Бе ла ру сі вы-
кла да ла ся з па зі цыі і са вец кай, і но вай 
гіс та рыя гра фіі… У свя до мас ці мно гіх 
па ча ла ўтва рац ца ка ша. Рап там мы 

за га ва ры лі пра ВКЛ і Рэч Па спа лі тую, 
дый пра ра ней шыя княст вы, у цэнт-
ры ўтва рэн ня якіх бы лі на шы зем лі… 
І вось аку рат тут нам і па ча лі пры піс-
ваць тую са мую «па мяр коў насць»… У 
тым сэн се, што з раз ва лам і Са ю за, і 
на огул са цы я ліс тыч на га бло ка на шы 
гіс та рыч ныя су се дзі і Літ ва і Поль шча 
па спя ша лі ся «пры ва ты за ваць» пэў ных 
дзея чаў і сім ва лы. (Да рэ чы, на пры кан-
цы пя ці дзя ся тых афі цый ны Мінск доб-
ра ах вот на та ды яшчэ ПНР па-сяб роў-
ску па да рыў част ку парт рэ таў Ра дзі ві-
лаў з ня свіж скай га ле рэі… А кім та ды 
ўспры ма лі ся маг на ты, шлях та? Вя до ма 
ж, поль скі мі па на мі… і г. д.) А дзе ж бы-
лі мы, бе ла ру сы, увесь гэ ты час? Дык 
вось, на ша за да ча бы ла (яе пе рад на мі 
ста віў топ-ме недж мент ме ды я хол дын-
га) — каб у стуж ках усё бы ло рас кла-
дзе на па па лі цах з пунк ту гле джан ня 
бе ла рус кай дзяр жаў нас ці. Без агляд кі 
на трак тоў ку су се дзяў… Ме на ві та гэ-
тым мы кі ра ва лі ся, ка лі збі ра лі фак ты і 
мер ка ван ні з пры цяг нен нем шы ро ка га 
ко ла экс пер таў…

— Ка му з твор ча га ка лек ты ву 
прый шла дум ка да лу чаць да рас-
сле да ван няў не ча ка ных экс пер таў: 
прос тую тка чы ху, бі ё ла га, ар тыс та? 
На огул, твор чы пра цэс у вас ба га ты 
на спрэч кі, ці трыа Ра вуц кі, Бор ма-
та ва, Жу ка ва пра цуе ў поў най зго-
дзе?

— …А ёсць яшчэ мас тац кая апе ра-
тар ска-па ста но вач ная ка ман да, пра-
д зю сар скі блок і топ-ме недж мент ме-
ды я хол дын га, Бел тэ ле ра дыё кам па ніі, 
АТН. Гэ та кар па ра тыў ныя ню ан сы, з 
якіх і скла да ец ца вя лі кі эфір. Пос пе хам 
мы аба вя за ны і ка ле гу па між на род ным 
ад дзе ле Ана то лю Лі пец ка му — га лоў-
на му го ла су ўсіх на шых пра ек таў. Пры-

ем на, што То ля ра ней быў ад зна ча ны 
«Тэ ле вяр шы няй» як леп шы вя ду чы… 
Тут жа — ён за кад рам. Го ла сам пе-
ра даў бру таль насць і нерв. Ад не ка-
то рых ім агу ча ных рэ чаў на ват нам 
бы ло страш на… Мы і тут раз бу ры лі 
стэ рэа тып, ні бы па-бе ла рус ку мож на 
пе ра даць вы ключ на «лі рыч ны за па вет-
ны на пеў»! У нас усё жы ва і су час на. 
Зра зу мее і глы бін ка, і дзе ці — хіпс та ры 
ас фаль ту. І вя до ма ж, га лоў ныя на шы 
суаў та ры — гэ та экс пер ты. З ін сты ту таў 
Ака дэ міі на вук, уні вер сі тэ таў, у тым лі ку 
і за меж ных, на ву коў цы Мір ска га і Ня-
свіж ска га зам каў, уся на ву ко вая элі та. 
Столь кі фак таў і мер ка ван няў ні хто ра-
ней не пры во дзіў. На па чат ку не ка то рыя 
эпі зо ды бы лі ад пра ца ва ны і ў «На ві нах» 
і «Па на ра ме», «В цент ре внимания», 
аў тар скіх пра гра мах кштал ту «Пра 
мас тац тва». Толь кі за асно ву бра лі ін-
фар ма цый ную на го ду, на ві ну — мы ж 
най перш рэ пар цё ры АТН. На прык лад, 
Прэ зі дэнт іні цы я ваў пра гра му па ад-
ра джэн ні слуц кіх па ясоў… Мы па ча лі 
ка пац ца ў гіс то рыі… І рап там ака за ла-
ся: дзвюх хві лін на га сю жэ та для гэ тай 
тэ мы ма ла… Ну а да лей вы ўсё ве да-
е це, ці, дак лад ней, ба чы лі — так уз нік 
фільм «Слуц кія па ясы. Тай ныя зна кі». 
Па доб ныя дзяр жаў ныя іні цы я ты вы і пе-
ра ўтва рэн ні — пад каз ка лю бо му да ку-
мен та ліс ту… На быў ма гі лёў скі му зей 
ары гі наль ны эк зэмп ляр «Ста ту та» — і 
мы вы да лі свой двух се рый ны «Ста тут». 
У АТН ёсць ін ту і цыя. АТН мо жа ра біць 
не толь кі якас на. У на шым вы пад ку за 
се зон бы ло вы пу шча на пяць сту жак у 
дзе вя ці част ках. І гэ та я не пе ра лі чыў 
ас тат нія гуч ныя пра ек ты АТН.

— Што ці ка ва га з усіх ра бот па той 
ці ін шай пры чы не за ста ло ся па-за 
кад рам? Аб чым вы ха це лі б рас ка-
заць пуб лі цы?

— Рэ пар цёр ская прак ты ка на ву-
чы ла нас вы каз вац ца мак сі маль на ў 
мі ні маль ны час. Ма ец ца на ўва зе трох-
хві лін ны сю жэт… Тут жа… без аб ме жа-
ван няў. Нам да зво ле на бы ло вы хо дзіць 
за яго ме жы хра на мет ра жу, абы толь кі 
гля дач на пра ця гу на шых ма ну мен таль-
ных саг не пе ра клю чыў на ін шы ка нал. 
До каз ную ба зу мы са бра лі па мно гіх 
гіс та рыч ных по ста цях. І не ка то рыя з 
іх вар тыя асоб на га рас сле да ван ня… 
Пра Лжэ дзміт рыя чу лі? Гэ ты пе ры яд 
не над та вы ву ча ны і ўсход ні мі су се дзя-
мі. Але ж у ча сы ВКЛ на Ма гі лёў шчы-
не іс на ва ла вы шэй зга да ная «шко ла 
рус кіх ца роў», за сна ва ная Са пе гам… 
Вось і пы тан не да гіс то ры каў дзвюх 
не за леж ных дзяр жаў: ці га то вы яны 
га ва рыць на гэ тую тэ му, ці ўклю чаць 
ад веч ную па літ ка рэкт насць? Хо чац ца 
па чуць най перш пра фе сі я на лаў, а не 
края знаў цаў-ама та раў з іх, мо жа, і пры-
го жы мі, але ўсё ж ле ген да мі і пэў най 
заа ган жа ва нас цю…

— На ступ ны твор чы пра ект, над 
якім вы па ча лі пра ца ваць, — «Шлях-
та». Зноў «та ям ні цы» і рас сле да ван-
не?

— Ра дзі ві лы — гэ та не ўся Бе ла-
русь… Усе на шы прод кі на роз ных 
эта пах гіс то рыі вяр шы лі лёс на шай 
зям лі… Прад стаў ні кі маг на тэ рыі, шлях-
ты… Апош няе сло ва і па сён ня мно гія 
па мыл ко ва пе ра кла да юць як «дво ря-
не». У чым па мыл ка? Ці гэ та і не бу дзе 
пер шай сен са цы яй но ва га пра ек та… І 
па гэ тым аду ка ва ным пры ве лі я ва ным 
са слоўі на шы бе ла рус кія зем лі абы хо-
дзі лі і Ра сію, і кра і ны Еў ро пы з іх ні мі 
«рас кру ча ны мі фа мі лі я мі», з які мі мы, 
між ін шым, так са ма рад ні лі ся… Бе ла-
русь ні ко лі не бы ла мес тач ко вай і ла-
пат най… Ці маг лі не ву кі ву чыц ца па 
ўсім све це і вы піс ваць да ся бе на пра цу 
су свет ную элі ту? Бу да ваць та кія па ла-
цы і за мкі?.. Ну на зы ва лі ж нас кра і най 
зам каў! Сло вам, раз бя ром ся…

Гу та ры ла Але на ЛЯЎ КО ВІЧ
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«ПА МЯР КОЎ НЫ» —
ГЭ ТА НЕ ПРА БЕ ЛА РУ САЎ 

Адзін з аў та раў
гіс та рыч ных тэ ле ві зій ных рас сле да ван няў

рас кры вае сак рэ ты жыц ця пі су народа 

Мі хась Ра вуц кі — асо ба на бе ла рус кім тэ ле ба чан ні вя до мая. За гад чык 
ад дзе ла на він куль ту ры АТН, ён час та з'яў ля ец ца ў вы пус ках «Па на ра-
мы» ў тэ ма тыч ных рэ парт ажах, у што тыд нё вай пра гра ме «Пра мас тац-
тва». Але мы вы ра шы лі па га ва рыць з ім не як з ме ды я пер со най, а як з 
аў та рам гіс та рыч ных саг-рас сле да ван няў, якія вы клі ка лі вя лі кі рэ за нанс 
ся род гле да чоў і за якія Мі хась Ра вуц кі ра зам са сва і мі ка ле га мі Але най 
Бор ма та вай і рэ жы сё рам Ма ры яй Жу ка вай атры маў сё ле та спе цы яль ную 
прэ мію Прэ зі дэн та дзея чам куль ту ры і мас тац тва.
«Слуц кія па ясы. Тай ныя зна кі», «Ра дзі ві лы. Та ям ні цы сям'і», «На цы я наль-
ная ды ло гія. Ста тут ВКЛ», «На цы я наль ная тры ло гія. Герб. Гімн. Флаг», 
«Імя яму — Храм». Усе гэ тыя філь мы вар та па гля дзець. Каб ад крыць для 
ся бе Ра дзі му. Каб больш ра зу мець са мо га ся бе як яе част ку, як част ку 
яе на ро да. Каб за да ваць пы тан ні і шу каць на іх ад ка зы. І за хап ляц ца, і 
здзіў ляц ца, і га на рыц ца, як ства раль ні кі тэ ле ві зій ных саг... Аб тым, што 
най больш ура зі ла, што за ста ло ся за кад рам, аб гіс та рыч най праў дзе і 
на шай ад каз нас ці за яе — гу тар ка з Мі ха сём РА ВУЦ КІМ.

Рост па пу ляр нас ці функ цы я-
наль ных га джэ таў (асаб лі ва ся род 
мо ла дзі) тлу ма чыц ца па трэ бай па-
ста ян на пры сут ні чаць у ін тэр нэ це, 
апе ра тыў на ад каз ваць на па ве-
дам лен ні ў са цы яль ных сет ках і 
атрым лі ваць элект рон ныя ліс ты.

Так, у 78% вы пад каў аба не нты 
МТС вы бі ра юць смарт фо ны для 
ма біль на га ін тэр нэ ту. Пры чым 
19% апы та ных пры зна лі ся, што 
вы хо дзяць у сет ку праз ма біль ную 
пры ла ду ў лю бую воль ную хві лі-
ну. 72% клі ен таў апе ра та ра лі чаць 
не за мен най функ цыю на ві га цыі, а 
для 63% аба не нтаў клю ча вы ар гу-
мент пры на быц ці смарт фо на — 
на яў насць ма гут най ма біль най 
ка ме ры.

Ці ка ва, што кошт на смарт-
фо ны ў све це зні жа ец ца, і по пыт 
рас це ме на ві та ў ніж нім сег мен-
це. Але бе ла ру сы не жа да юць 
на бы ваць са мыя тан ныя ма дэ лі 
і ад да юць пе ра ва гу больш да ра-

гім «ра зум ным» га джэ там з доб-
ры мі ха рак та рыс ты ка мі. Ся рэд ні 
кошт пра да дзе ных смарт фо наў 
у 2013 го дзе скла даў 2,8 міль ё на 
руб лёў.

Як кан ста туе на мес нік ге не-
раль на га ды рэк та ра па мар ке-
тын гу кам па ніі Дзя ніс Ця рэ шчан-
ка, ці ка васць бе ла ру саў да смарт-
фо наў па да гра юць са мі со та выя 
апе ра та ры, якія ро бяць да ступ ны-
мі для сва іх клі ен таў на ват са мыя 
апош нія ма біль ныя на він кі. Маг-
чы масць на быць лю бы смарт фон 
у рас тэр мі ноў ку, не ад клад ва ю чы 
па куп ку на ня вы зна ча ны час, за-
бяс пе чы ла ім ка ля 60% пра да дзе-
ных ле тась у Бе ла ру сі ма біль ных 
пры ла даў. Згод на з пра гно за мі, 
про даж смарт фо наў у сет цы МТС 
пра цяг не імк лі вы рост і да кан ца 
2014 го да іх коль касць па вя лі чыц-
ца ўжо да 37%.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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Спажыўцы 
выбіраюць
смарт фо н

Ма біль ны апе ра тар МТС кан ста туе рост коль кас ці ва ўлас най 
сет цы смарт фо наў і вы раз ную тэн дэн цыю пе ра хо ду ка рыс-
таль ні каў ад прос тых тэ ле фо наў да «ра зум ных». Так, за апош ні 
год про даж смарт фо наў у сет цы ма біль на га апе ра та ра МТС, які 
аб слу гоў вае па ло ву на сель ніц тва кра і ны, вы рас з 10 да 25 пра-
цэн таў.

Фо
та

 Ір
эн

ы 
ГУ

ДЗ
ІЕ

ЎС
КА

Й

Cтва рэн не мі фаў на пэў ных 
гіс та рыч ных эта пах не ка му 
бы ло вы гад на. І ме на ві та 
ле ген ды зво дзі лі на ступ ныя 
па ка лен ні ад гіс та рыч най 
праў ды…


