
Ня даў на ў пра гра ме «Кон ту ры» 
на АНТ з'я віў ся но вы вя ду чы. 
Ім стаў Ілья Ко ла саў, 
яко га ў Бе ла ру сі, маг чы ма, 
ве да юць тыя, хто ці ка віц ца 
ра сій скім тэ ле ба чан нем, 
у пры ват нас ці мас коў скім 
тэ ле ка на лам «ТВ Центр». 
Там наш ге рой 
пра ца ваў доў гі час 
у ін фар ма цый ных пра гра мах. 
Так са ма ён вя до мы 
як аў тар да ку мен таль ных 
філь маў. Пе ры яд з 1987-га 
па 2000-ны ад зна ча ны ў яго 
бія гра фіі пра цай на ра дыё. 
А ця пер у яго жыц ці 
па чаў ся но вы пе ры яд. 
Мы вы ра шы лі па зна ё міц ца 
з но вым вя ду чым 
ад ной з са мых па пу ляр ных 
пра грам аса біс та і да ве дац ца 
больш пра тое, што пры вя ло 
яго на тэ ле ба чан не 
і як ён па чу вае ся бе ў но вай 
якас ці...

СВА БО ДА, 
ЯКАЯ ПРЫ ЕМ НА 
ЗДЗІЎ ЛЯЕ

— Ці даў но вы ў Бе ла ру сі і што ста ла 
та му пры чы най?

— Я тут ужо ка ля двух ме ся цаў. Кроп ку ў 
бы лым жыц ці я па ста віў не толь кі ў Ра сіі, але 
і ў Гер ма ніі, дзе пра пра ца ваў год. Усё іш ло да 
та го, што апы нуў ся ў бе ла рус кай ста лі цы, бо 
мы аб мяр коў ва лі пы тан не май го пра ца ўлад-
ка ван ня на АНТ. Але па коль кі свое ча со ва не 
па сту пі ла ад ка зу ад кі раў ніц тва тэ ле ка на ла 
(зга дзі це ся, за пра сіць ча ла ве ка збо ку на ад-
ну з най важ ней шых пра грам — да во лі сур' ёз-
ны крок), то я з'е хаў на пра цу ў Бер лін. Там я 
ўзна чаль ваў Еў ра пей скае бю ро тэ ле кам па ніі 
RTVі (яна пра цуе на за меж нае вя шчан не на 
рус кай мо ве). А по тым мы зноў вяр ну лі ся да 
гэ тай раз мо вы, і вось пы тан не вы ра ша на.

— Вам па да ба ец ца ў Мін ску?
— Ра ней бы ваў тут не ад ной чы і кан ста та-

ваў як са бе, так і ін шым, што ў ва шым го ра-
дзе мне лёг ка ды ха ец ца. І я ча сам ду маў, як 
бы ло б доб ра пе ра ехаць сю ды на па ста ян нае 
мес ца жы хар ства. Вось і пры ехаў.

— Як вас пры ня лі ў но вым ка лек ты ве? 
На коль кі мне вя до ма, на мес ца вя ду ча га 
пра гра мы «Кон ту ры» вы бы лі не адзі ным 
прэ тэн дэн там...

— Праў да? Я на ват не ве даў. Мне да лі 
маг чы масць за пі саць пі лот, я яго зра біў — і 
ўсё на тым. Упэў не ны, кан ку рэн ты ў мя не бы-
лі год ныя, але я ра ды, што ўсё вы ра шы ла ся 
на маю ка рысць... Лю дзі ў ка лек ты ве прос та 
цу доў ныя. Мне ака за лі цёп лы пры ём, і ўсе га-
то вы да па ма гаць. Я ўба чыў лю дзей, га то вых 
да су пра цоў ніц тва.

— Ка лі вы яшчэ пра ца ва лі на пра гра ме 
«25 га дзі на», то вас не ад ной чы ў ін тэр-
в'ю пы та лі пра сва бо ду сло ва, сва бо ду 
твор час ці. Якія ця пер ад чу ван ні ў гэ тым 
сэн се?

— Пра гра ма «Кон ту ры» — ад на з са мых 
важ ных на тэ ле ка на ле. Тэ мы вы пус ку мы 
аб мяр коў ва ем на ля туч ках. Але ў лю бой сур'-
ёз най кам па ніі іс нуе рэ дак цый ная па лі ты ка, 
та му я не ма гу вый сці і га ва рыць усё, што мне 
ўзду ма ец ца, у эфі ры Дру го га на цы я наль на га 
тэ ле ка на ла. Вы ра ша ю чы, якія тэ мы і сю жэ ты 
з'я вяц ца ў но вым вы пус ку, слу ха ем пра па но-
вы кож на га і по тым ру ха ем ся ў вы зна ча ным 

кі рун ку. Што да ты чыц ца сва бо ды сло ва і сва-
бо ды твор час ці, то я быў пры ем на здзіў ле ны, 
бо на тэ ле ка на ле ёсць тое, ча го нель га ўя віць 
у Ра сіі на ват на рэ гі я наль ным тэ ле ба чан ні. 
Тут са праў ды мож на кры ты ка ваць, вы каз-
ваць свае пунк ты гле джан ня... Ёсць маг чы-
масць аб га вор ваць з кі раў ніц твам тэ зі сы, якія 
пер ша па чат ко ва не пла на ва лі ся да эфі ру, і 
ця бе не прос та вы слу ха юць — да ця бе пры-
слу ха юц ца. Узяць тую ж тэ му па лі ты кі, ка лі 
да вы ба раў за ста ло ся тры ме ся цы...

— Я чы та ла, што вы сім па ты зу е це кі-
раў ні ку на шай дзяр жа вы...

— Так, пры чым даў но. Па-пер шае, ён спі-
кер ну мар адзін на пра сто ры бы ло га Са вец-
ка га Са ю за. А па-дру гое, якія ў яго ар га ні за-
тар скія якас ці! Бе ла русь — гэ та тая рэс пуб-
лі ка, якая здо ле ла за ха ваць усе плю сы та го, 
што бы ло да рас па ду СССР, і зра біць сваю 
кра і ну леп шай. Не да зво ліў шы жул лю і зла-
дзе ям па шка му таць яе. Гэ та за слу га Аляк-
санд ра Лу ка шэн кі... Мне па да ба ец ца, што, 
пра цу ю чы ў Бе ла ру сі, не трэ ба за клю чаць 
па гад нен ні з улас ным сум лен нем. Гэ та дае 
па чуц цё ду шэў на га спа кою. Яно, ма гу вас 
за пэў ніць, да ра го га каш туе.

ЖЫЦ ЦЁ — КАМ ПРА МІС 
І ІДЭ АЛ 
НЕ ДА СЯЖ НЫ

— На огул, ці час та з ва мі зда ра лі ся сі-
ту а цыі, ка лі да во дзі ла ся іс ці на па гад нен ні 
з улас ным сум лен нем?

— Ка лі вы чы та лі Даў ла та ва, то па мя та-
е це яго збор нік апа вя дан няў «Кам пра міс». 
Жыц цё і ёсць той са мы кам пра міс. Не бы-
вае ідэа лу, мы толь кі імк нём ся да яго, як 
да не ба схі лу, і, на блі жа ю чы ся, губ ля ем. Што 
да ты чыц ца, на прык лад, пе ры я ду пра цы на 
тэ ле ка на ле «ТВ Центр» (я ту ды прый шоў у 
2000 го дзе), то пер шыя не каль кі га доў бы ло 
нар маль на, а по тым прэ сінг стаў па вя ліч вац-
ца. І, без умоў на, пра тры маў шы ся там да 2013 
го да, мне да во дзі ла ся іс ці на да моў ле нас ці з 
улас ным сум лен нем. Хоць я пе ра кон ваў ся бе, 
быц цам між рад коў вы каз ваю тое, пра што 
ін шыя не ка жуць уво гу ле. Ад нак гэ та бы ло 

толь кі са ма су па ка ен не. Та му ця пер 
ра ды, што свое ча со ва па ста віў ва 
ўсім кроп ку.

— Во сен ню вы бу дзе це ад зна-
чаць 45-год дзе. Якія га лоў ныя 
ўро кі за сво і лі за гэ ты час?

— Толь кі ад но — да ўся го, што 
з ва мі ад бы ва ец ца, трэ ба ста віц-
ца спа кой на. Жыц цё доў гае і які б 
этап вы ні пе ра жы ва лі, ад ной чы ён 
прой дзе. Вы по тым бу дзе це ка лі не 
смя яц ца ад ду шы, то ўсмі хац ца, ка лі 
ўсё за ста нец ца зза ду. Я рэа ліст. Так, 
ча сам цём ная па ла са доў жыц ца год, 
а то і не каль кі, але ад ной чы вы пра-
чы на е це ся і пра цяг ва е це жыць.

— На коль кі га доў вы ся бе ад-
чу ва е це?

— Умоў на ка жу чы, у 36 я ад чу ваў 
ся бе 50-га до вым, а ця пер — ні бы 
мне толь кі 30. Усё мя ня ец ца ў сі лу 
жыц цё вых аб ста він. У за леж нас ці 
ад та го, хо чац ца та бе жыць ці не. 
Ка лі ўся ля кае жа дан не ад сут ні чае, 
то і ад чу ва еш ся бе так, быц цам твой 
цыкл за вер ша ны. Што тут яшчэ ра-
біць? По тым у ад но ім гнен не ўсё 
ста но віц ца па-ін ша му і ты ду ма еш: 
якое пры го жае мін скае не ба, як тут 
цу доў на! І та бе зноў 30!

— Ска жы це, акра мя пра цы на 
тэ ле ба чан ні, ці пла ну е це яшчэ 
неш та ра біць?

— Ка лі ёсць па тэн цы ял, то яго вар-
та рэа лі зоў ваць. Мы з кі раў ніц твам 

АНТ раз маў ля лі пра тое, што мож на яшчэ 
неш та зра біць. На прык лад, пры не аб ход нас ці 
мя не мож на вы ка рыс тоў ваць у якас ці апе ра-
тыў на га ка мен та та ра. Паў та ру ся, толь кі пры 
не аб ход нас ці, та му што на тэ ле ка на ле пра цуе 
шмат та ле на ві тых лю дзей, якія доб ра ве да юць 
сваю спра ву. І бы ла, на мой по гляд, пра віль-
ная пра па но ва зра біць штось ці на ра дыё. Як 
мне зда ец ца, у Мін ску не ха пае ін фар ма цый-
на га ра дыё вя шчан ня, за вы клю чэн нем хі ба 
што Пер ша га ка на ла на цы я наль на га ра дыё. 
Мне з ра ні цы, ка лі са джу ся ў ма шы ну, ці ка ва 
бы ло б па слу хаць ней кае ток-шоу, пад клю-
чыц ца да аб мер ка ван ня ак ту аль ных на він... 
І раз ёсць та кая ні ша, то трэ ба і гу ляць на 
гэ тым по лі. Ад нак я толь кі агуч ваю тое, што 
іс нуе па куль на ўзроў ні ідэі, а як усё вы ра шыц-
ца — пы тан не не да мя не.

— Па пра фе сіі вы гу ка рэ жы сёр. Як жа 
апы ну лі ся ля мік ра фо на?

— Пе ры яд пра цы за гу ка рэ жы сёр скім 
пуль там быў ня доў гім. Ця пер на шмат утуль-
ней ад чу ваю ся бе ў кад ры. Да мік ра фо на я 
сеў ад ной чы пас ля та го, як вель мі за ха це-
ла ся вы ка зац ца, ана лі зу ю чы ўсё тое, што 
ад бы ва ла ся ў кра і не. На пі саў раз гор ну ты 
ка мен тар і за чы таў яго ў сту дыі. Пас ля та го 
вы пад ку мне ска за лі, быц цам я на ра дзіў ся з 
мік ра фо нам. Та ды па чаў су мя шчаць пра цу 
гу ка рэ жы сё ра і ра дыё вя ду ча га, а з ча сам 
стаў га лоў ным змен ным рэ дак та рам і ад 
пуль та ады шоў.

— А ча му вы бра лі та кую пра фе сію?
— У 10 кла се я не ра зу меў на огул, кім 

ха чу быць, чым зай мац ца па жыц ці. Ду маю, 

боль шасць у тым уз рос це не ве да е, ку ды 
пай сці ву чыц ца. Я вы ра шыў па ды сці да пы-
тан ня ма тэ ма тыч на, за пы таў шы са мо га ся бе, 
у чым я ад чу ваю ся бе ўпэў не на. Нар маль на 
іш ла ма тэ ма ты ка, і ў мя не быў доб ры слых, 
та му, су па ста віў шы два гэ тыя фак ты, вы ра-
шыў пай сці ву чыц ца на гу ка рэ жы сё ра. Та ды 
іх рых та ва лі толь кі ў Ле нін град скім ін сты ту це 
кі на ін жы не раў, а ў Маск ве быў фі лі ял, ку ды 
я і па сту піў.

— Ана лі зу ю чы свой пры ход на ТБ, ці 
вы лу ча е це ка гось ці з тых, хто па спры яў 
ва ша му ста наў лен ню як пра фе сі я на ла?

— Сва ім на стаў ні кам у жур на ліс ты цы я 
лі чу Ва ле рыя Гор кі на-Ма гіц ка га. Ён пра ца ваў 
у нас у іна вя шчан ні на «Го ла се Ра сіі». Бы ва-
ла, іш лі мы з ім па ка лі до ры, і тут Ва ле рый 
Аляк санд ра віч спы няў ся і па чы наў з не кім 
раз маў ляць па-іс пан ску... Ён быў ча ла ве-
кам эн цык ла пе дыч ных ве даў, ва ло даў пяц-
цю за меж ны мі мо ва мі. Меў фан тас тыч ную 
энер гію і па чуц цё гу ма ру. Усе, з кім мы та ды 
пра ца ва лі ра зам, і сён ня ўспа мі на юць яго. 
Ма быць, ме на ві та дзя ку ю чы яму я зра зу меў 
ра дасць, якую да юць сва бод ныя стасункі. А 
да лей прый шло па чуц цё за да во ле нас ці ад 
здоль нас ці раз ва жаць.

МАЯ ГА ЛОЎ НАЯ 
ВЯР ШЫ НЯ — 
СА МА РЭА ЛІ ЗА ЦЫЯ

— У ва шым твор чым ба га жы ёсць не-
каль кі да ку мен таль ных філь маў, кні га «26 
га дзі на». Пра цяг ваць не пла ну е це?

— Не, бо ад сут ні чае тэ ма, якой бы я за ці-
ка віў ся. Па тэ ме фі нан саў, якую я за кра наў 
у сва іх філь мах, я ска заў усё, і па куль што 
ні чо га не змя ні ла ся. Ка лі бу дуць пе ра ме ны, 
то пач ну рэ ага ваць... Фі нан са вую тэ ма ты ку я 
пла ную па ды маць і ў пра гра ме «Кон ту ры», бо 
ў Бе ла ру сі ма юц ца не да хо пы ў гэ тай сфе ры. 
І на іх вар та звяр таць ува гу.

— Якую ж вяр шы ню бу дзе це за ва ёў-
ваць ця пер?

— Яна на зы ва ец ца «Са ма рэа лі за цыя». І 
я ба чу, што ў Мін ску я ма гу яе да сяг нуць. Я 
маю па тэн цы ял, каб зра біць най леп шую пра-
гра му. Здоль ны рэа лі за ваць ся бе як ра дыё-
вя ду чы. Тут ма гу за бяс пе чыць нар маль нае 
жыц цё свай му ма лод ша му сы ну. Усё спры яе 
та му, каб ру хац ца на пе рад. І, па вер це, маг-
чы мас ці, якія ёсць у Бе ла ру сі ў гэ тым сэн се, 
зной дзеш не ўсю ды.

— Да рэ чы, у вы ха ван ні двух сы ноў вы 
стро гі баць ка ці стро і це ад но сі ны з імі з 
па зі цыі сяб ра?

— У мя не ўжо тры сы ны. У дру гім шлю бе 
на ра дзіў ся яшчэ адзін хлоп чык, та му я шмат-
дзет ны та та. І ка лі га ва рыць пра вы ха ван не 
дзя цей, то ця пер я імк ну ся быць ім сяб рам, 
хоць ра ней ду маў, быц цам з імі вар та пра яў-
ляць стро гасць. З ча сам прый шоў да ра зу-
мен ня та го, што ку ды важ ней мець цяр пен не. 
І хлоп цы ў мя не ра зум ныя. Га лоў нае, што мне 
ўда ло ся ім па тлу ма чыць, — гэ та тое, што ў 
жыц ці мож на пры няць лю бое ра шэн не, але 
ў яго заў сё ды ёсць свая ца на. Мне зда ец ца, 
яны ўсё пра віль на зра зу ме лі...

— А вы ця пер ад чу ва е це ся бе шчас-
лі вым?

— Аб са лют на шчас лі вым я ся бе не ад чу-
ваю, бо жыц цё ў прын цы пе за па мі на ец ца ў 
вы гля дзе фо та здым каў. Ні вы, ні хто-не будзь 
ін шы не га то вы ўспом ніць усю гіс то рыю цал-
кам. Ус пых ва юць толь кі мо ман ты. Мя не на-
вед вае шчас це. І аса ло да ад яго — так са ма 
толь кі ім гнен не. Та му будзь це асця рож ныя 
са шчас цем, і ка лі ма е це, з кім ім дзя ліц ца, 
ра бі це гэ та аба вяз ко ва.

Але на ДРАП КО.
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Ілья КО ЛА САЎ:

«У МІН СКУ МНЕ ЛЁГ КА 
ДЫ ХА ЕЦ ЦА»

«Да ўся го, што з ва мі ад бы ва ец ца, 
трэ ба ста віц ца спа кой на. 
Жыц цё доў гае і які б этап вы 
ні пе ра жы ва лі, ад ной чы ён прой дзе. 
Вы по тым бу дзе це ка лі не смя яц ца 
ад ду шы, то ўсмі хац ца, ка лі ўсё 
за ста нец ца зза ду. Я рэа ліст. 
Так, ча сам цём ная па ла са доў жыц ца 
год, а то і не каль кі, але ад ной чы 
вы пра чы на е це ся 
і пра цяг ва е це жыць».


