
Пос пе хі ін шых 
ра ду юць больш

— Ан жа лі на Ула дзі мі ра ўна, 
вось ужо пяць га доў вы ўзна чаль-
ва е це ад дзел спе цы яль ных пра-
ек таў тэ ле ка на ла. Па якіх са сва іх 
пра грам, што ўжо ста лі гіс то ры яй, 
вы су му е це і, мо жа, ха це лі б вяр-
нуць іх у эфір?

— Я да пры зна чэн ня на па са ду 
доў гі час пра ца ва ла на АНТ па за-
штат на. І вы лу чаць ме на ві та пэў ны 
пе ры яд скла да на. Бы ло ство ра на 
шмат раз на стай ных пра ек таў: ад 
за баў ляль ных, му зыч ных — да ін-
тэ ле кту аль ных, псі ха ла гіч ных. «Зор-
ны цырк» — адзін з на шых пер шых 
пра ек таў, ён быў скла да ным, пра-
ца ём кім. Але пас ля яго за ста ло ся 
шмат эмо цый, ад крыц цяў. «Па саг 
для ма ла дой», «Я спя ваю» так са ма 
з лі ку лю бі мых пра ек таў, якія за пом-
ні лі ся. Але жа дан не вяр нуць ней кі 
пра ект на эк ра ны — спра ва ры зы-
коў ная, бо ні што не іс нуе ад асоб ле-
на, са мо па са бе. Важ ны і кан тэкст 
та го, што ад бы ва ец ца ў пэў ны час 
на во кал. І пры ем на ба чыць, як пра-
цяг ва юц ца гіс то рыі на шых ге ро яў: 
на ра джа юц ца дзе ці, з'яў ля юц ца но-
выя пе ра мо гі. Я заў сё ды ра ду ю ся 
за іх. За раз мы аб мяр коў ва ем пра-
гра мы на на ступ ны год і ра зу ме ем, 
што па трэ бен ней кі пе ра лом. Быў 
час, ка лі па пу ляр ны мі бы лі му зыч-
ныя пра гра мы, ця пер на зі ра ец ца 
ін та рэс да шоу та лен таў. Мы ад чу-
ва ем, што на спеў час пра па на ваць 

штось ці но вае. І 
рых ту ем ся зра-

біць свой ход.
— Вы ўпэў не ны ў са бе 

пра фе сі я нал. Ча му вы бра-
лі ро лю «за кад ра ва га ча ла-

ве ка»?
— У кож на га свой шлях. Адзін пра-

цуе ўра чом і ад чу вае ся бе ўпэў не на, 
дру гі — вы ха валь ні кам у дзі ця чым 
сад ку, і так са ма паў на вар тас ны. Ка лі 
га ва рыць пра сцэ ну, то я яе не ба ю-
ся, але ва ўсіх нас роз ныя ам бі цыі, і я 
не ад чу ваю аса ло ды, ка лі мной нех та 
за хап ля ец ца. Хут чэй па чы наю са ро-
мец ца. На ват свой дзень на ро дзі наў 
свят ка ваць не люб лю. Са праўд ная 
ра дасць для мя не, ка лі ў ма ёй ка ман-
ды ўсё вы дат на атры ма ла ся. Вось 
уя вім, апла дзі ру юць нам гле да чы, 
і та ды я за за сло най пе ра поў не на 
эмо цы я мі, бо мы гэ та зра бі лі! Ра ду-
ю ся так са ма, ка лі ўдзель ні кі на шых 
пра ек таў по тым не дзе зноў пе ра ма-
га юць, аль бо тэ ле вя ду чым уру ча юць 
уз на га ро ду. Та кія ад зна кі для мя не 
больш каш тоў ныя, чым прос та ад-
чуць сваю не паў тор насць.

— Уз на га ро ды, зван ні роз на га 
кштал ту сён ня ма юць зна чэн не?

— Лю дзей трэ ба за ах воч ваць у 
пра цы. Ёсць два ме та ды ўздзе ян ня: 
аль бо ты тлу ма чыш ча ла ве ку, што ён 
ні хто і той па чы нае да каз ваць ад ва-
рот нае, ці дру гі ва ры янт: су пра цоў ні-
ку ка жаш пра яго ўні каль насць, і той 
ста ра ец ца па во дзіць ся бе ад па вед-
на. Я за апош ні ва ры янт. Каб да ваць 
ін шым маг чы масць па каз ваць ся бе. 
Па хва ла для лю бо га з нас з'яў ля ец ца 
штурш ком для ру ху, та му не вар та 
маў чаць, ка лі ёсць за што ад зна чыць 
пра цу. А ў нас лю дзі ча сам стрым лі-
ва юць ся бе ў жа дан ні пад ба дзё рыць 
ін шых і, ду маю, дар ма.

Ра біць маг чы мым 
не маг чы мае

— Ска жы це, а вы гля дзі це пра-
гра мы на ін шых тэ ле ка на лах?

— Я раб лю гэ та прын цы по ва, каб 
не паў та рыц ца пры ства рэн ні сва іх 
пра ек таў. Для мя не вель мі важ на не 
су па даць. Ра зам з тым мне да стат ко-
ва ба чыць ней кую пры га жосць, рэ чы, 
га ра ды ці ўво гу ле ней кую дро бязь, і 
мой мозг пач не на ра джаць ідэю. Я 
прос та здоль ная аца ніць доб рыя ха-
ды і ад зна чыць са бе, што вар та ства-
раць но вае. У ка лег за раз з'яў ля юц-
ца якас ныя пра ек ты, ад нак жорст кай 
кан ку рэн цыі на рын ку ары гі наль ных 
пра ек таў не на зі ра ец ца, а ха це ла ся 
б яе ба чыць.

— Ка ман ду тых лю дзей, з кім 
пра цу е це, доў га пад бі ра лі?

— Мая пра ца не пра ду гледж вае 
адзі но ты, і ў ёй вель мі іс тот на, хто 
зна хо дзіц ца по бач з та бой. Тут ня ма 
мес ца па зі цыі: я так ба чу і так вы ра-
шы ла. Лю дзі па він ны ад чу ваць ся бе 
твор ца мі. Як толь кі бу дзе ад чу ван не ў 
кож на га, што ён важ ны, та ды спра ва 
пой дзе на лад. Ка лі ж адзін ге ній, а 
ін шыя прос та вы кон ва юць яго рас па-
ра джэн ні, то не га ран та ва на, што на-
ступ ным ра зам лю дзі пой дуць за та-
бой, бо ў кож на га ёсць са ма люб ства. 
Та му сфар мі ра ваць ка ман ду — вель-
мі важ ная за да ча. Я ўвесь час вель-
мі кар пат лі ва шу каю лю дзей, з які мі 
ха чу су пра цоў ні чаць. Кож ная пра ца 
мае сваю спе цы фі ку: нех та мо жа хо-
ра ша га ва рыць, хтось ці пры го жа пі ша 
му зы ку і спя вае, а ў нас лю дзям трэ ба 
ўмець тры маць у га ла ве ўвесь ар га-
ні за цый ны пра цэс. Трап ля юць да нас 
мно гія ў ка ман ду, а за ста юц ца на заў-
сё ды толь кі адзін кі. Вар та па мя таць, 

што мы прад стаў ля ем мар ку тэ ле ка-
на ла АНТ. Ура жан не ад нас — дум ка 
пра на шу ар га ні за цыю.

— Не ба я лі ся стра ціць твор чую 
сва бо ду, па га дзіў шы ся на кі ру ю-
чую па са ду?

— Я не кар' е рыст ка і ні ко лі не гна-
ла ся за па са да мі, бо мне зда ец ца, што 
яны за га ня юць ча ла ве ка ў рам кі. Ме-
жы, пра ві лы іс ну юць, та му я і пра ца ва-
ла доў гі час па за штат на, бо ха це ла ся, 
каб іх бы ло як ма га менш. З ча сам 
пры ня ла пра па но ву пра ца ваць у шта-
це, і ця пер вель мі ўдзяч ная кі раў ніц тву 
тэ ле ка на ла, што мы су пра цоў ні ча ем, 
да вя ра ю чы і ра зу ме ю чы ад но ад на го. 
З мя не не зра бі лі чы ноў ні цу, хоць ха-
пае і ка бі нет най пра цы, па пер. Га лоў-
нае, ні хто не пе ра шка джае зай мац ца 
сва ёй лю бі май пра цай.

Уні вер саль ныя 
рэ цэп ты шчас ця

— Якія рэ сур сы і вы дат кі сён ня 
па трэб ны для ства рэн ня доб ра га 
пра ек та на бе ла рус кім тэ ле ба чан-
ні?

— Тут не іс нуе дак лад на га ад ка зу, 
бо, на прык лад, мож на мець вя лі кія 
фі нан сы, але не знай сці доб рай ідэі, 
як і на ад ва рот: як бы што ні блі шчэ-
ла, яшчэ не га ран тыя, што гля дач 
за ста нец ца за да во ле ным. Бы вае ўсё 
прос та — і ідэя, і зня та за не вя лі кія 
гро шы, але ад эк ра на не ада рвац-
ца. Уні вер саль на га рэ цэп та, ду маю, 
ні хто не дасць. Зра зу ме ла, якас ныя 
тэ ле ві зій ныя пра ек ты па тра бу юць 
не ма лых гро шай, ад нак у асно ве 
пос пе ху ля жыць ідэя.

— Ка лі ў пра цы зда ра юц ца 
форс-ма жор ныя сі ту а цыі, які ваш 
стыль па во дзін?

— Я заў сё ды за хоў ваю спа кой і 
цвя ро за пры маю ра шэн ні ад нос на 
та го, як мож на вы пра віць тую аль-
бо ін шую сі ту а цыю. Мая ка ман да 
так са ма не пад да ец ца па ні цы, але, 
пра цу ю чы з кімсь ці ўпер шы ню, у та-
кіх вы пад ках да во дзіц ца іх су па кой-
ваць, а пе ра жы ван ні тры маць у са бе. 
Пас ля за кан чэн ня пра ек та мне трэ ба 
зра біць пе ра пы нак ха ця б на дзень, 
а ве ча рам я зноў па чы наю су ма ваць 
па пра цы.

— Ве даю, што вы вы рас лі ў 
сям'і ва ен на га і ў Мінск пе ра еха-
лі з Ра сіі. Які мі бы лі пер шыя ўра-
жан ні?

— Пе ра езд у Бе ла русь быў ма ім 
са ма стой ным ра шэн нем, ка лі я за-
ха це ла па ехаць за сва і мі баць ка мі. 
На той час баць ку пе ра вя лі ў за пас, 
і яны з ма май вы ра шы лі вяр нуц ца на 
мес ца яго пер ша па чат ко вай служ-
бы. Та ды я ве да ла пра гэ тую кра і-
ну толь кі з апо ве даў ма ці, якая тут 
на ра дзі ла ся. Яна вель мі су ма ва ла 
ў на шых па да рож жах па ту тэй шых 
мяс ці нах. Уво гу ле, на зі ра ю чы за ма-
май, за тым, якой мяк кай і спа кой най 
яна бы ла на ват у раз мо вах, у мя не 
склад ва ла ся ўра жан не, што ўсе бе-
ла ру сы та кія. Пры ехаў шы сю ды, я 
не рас ча ра ва ла ся. Але та ды ўпер-
шы ню ад чу ла на сталь гію па мі ну лым 
жыц ці. Ін шыя пра ві лы іс на ван ня, но-
выя не зна ё мыя лю дзі. Мой тэ ле фон 
прак тыч на маў чаў. Ра зам з тым я 
бы ла пры ем на ўра жа на тым, якое 
тут стаў лен не да сям'і, да тра ды цый, 
што тут па ва жа юць мер ка ван ні ін-
шых... Ця пер на ват у раз мо вах са 
сва і мі ад на клас ні ка мі, сяб ра мі ўжо 
ад зна чаю, што я до ма.

— На ваш по гляд, чым сён ня 
мож на га на рыц ца бе ла ру сам?

— Бе ла рус кі на род, на мой по-
гляд, вель мі вы ха ва ная на цыя. Тут 
лю дзі імк нуц ца ўкла даць усё ў бу ду-
чы ню сва іх дзя цей. Ні ад ко га на ву-
лі цы не ча ка еш агрэ сіі, хут чэй мож на 
су стрэць жа дан не да па ма гаць. Гэ тыя 
якас ці я ца ню ў бе ла ру сах. Па мя таю 
і тое, што ў мя не ка ра ні бе ла рус кія. 
На прык лад, ся род ма іх ро дзі чаў, які-
мі на ша сям'я га на рыц ца, — Ма рат 
Ка зей. Яго сяст ра Ада Іва наў на ў 
свой час пры ві ла лю боў май му сы ну 
да бе ла рус кай мо вы... Так са ма вель-
мі пры ем на на зі раць, як пра яў ля ец ца 
лю боў да ўся го свай го: вы шы ва нак, 
мо вы, на род най му зы кі... Пры чым 
мо ладзь ак тыў на ад гу ка ец ца на ўсё, 
ні хто ні чо га не на вяз вае. І ўсё гэ та 
свед чыць, што на цыя за ха ва ла ся і 
ёсць па трэ ба ў на ро да лю біць і па-
ва жаць сваё.

Але на ДРАП КО.
drapko@zviazda.by

Што бы ло — бы ло. Ка жуць, му жык адзін што ве чар 
ма ліў: «Бо жух на, да па ма жы мне вый граць прыз 
у звяз доў скай ла та рэі, Бо жух на, да па ма жы мне 
вый граць...»

І так — дзень пры дні, ты дзень пры тыд ні!

Не вы тры маў Бог — ада зваў ся, ска заў: «Ча ла ве ча, 
дык па ма жы і ты мне — пад пі шы ся хоць раз на гэ ту 
га зе ту, за поў ні карт ку...»

Мно гія з на шых ад да ных сяб роў на «Звяз ду» ўжо пад-
пі са лі ся, мно гія, хо чац ца ве рыць, пла ну юць гэ та зра біць у 
най блі жэй шыя дні. А нех та, маг чы ма, і ва га ец ца, бо... ні 
ра зу не вый граў. І ка лі б спра ба ваў — да сы лаў свае карт кі 
на ро зыг рыш пры зоў, не так крыўд на бы ло б. А ка лі не?..

У лю бым вы пад ку ў гэ тыя пе рад на ва год нія дні ў кож на-
га з ін ды ві ду аль ных пад піс чы каў ёсць шанц па спра ба ваць: 
ня даў на (у ну ма ры за 9 снеж ня) на дру ка ва ны пра ві лы 
гуль ні, там жа — пе ра лік пры зоў. Ся род іх — сем муль-
ты ва рак і ку хон ны кам байн Bosch, а так са ма збор ні чак 
рэ цэп таў «На ва год ні фэст ла сун каў»...

Ка ра цей, да свя та — гэ та тое, што трэ ба! Для лю бой 
сям'і. У муль ты вар цы, на прык лад, мож на хут ка зва рыць 
шы коў ны ха ла дзец аль бо за пя чы ў так зва ным ру ка ве мя-
са ці ку ры цу, з да па мо гай кам бай на — умо мант на рэ заць 
га род ні ну для са ла та (рэ цэп ты да да юц ца).

Што трэ ба, каб вый граць гэ тыя рэ чы? Пад пі сац ца на 
«Звяз ду» на пер шы квар тал або паў год дзе, за поў ніць 
карт ку (да кан ца го да яна бу дзе дру ка вац ца па су бо тах) 
і да слаць у рэ дак цыю. А там...

Яшчэ прод кі за ўва жа лі: не шу ка ю чы, не зной дзеш, не 
гу ля ю чы, не вый гра еш.

Па спра буй це. А рап там?
У лю бым вы пад ку ў гэ тай гуль ні прай граў шых не бу-

дзе, бо да ўсіх пад піс чы каў пяць ра зоў на ты дзень бу дзе 
пры хо дзіць «Звяз да» — лю бі мая га зе та на шых баць коў 
і дзя доў, най ста рэй шая, бе ла рус ка моў ная. Як пі саў пра 
яе адзін з чы та чоў:

«Ты ад но за пом ні, бра це:
Са «Звяз дой» цяп лей у ха це!»
Ці не так?

Ан жа лі на МІ КУЛЬ СКАЯ: 

«ДА НАС ТРАП ЛЯ ЮЦЬ МНО ГІЯ, 
ЗА СТА ЮЦ ЦА АДЗІН КІ»

«Па хва ла для лю бо га 
з нас з'яў ля ец ца штурш ком 
для ру ху, та му не вар та 
маў чаць, ка лі ёсць 
за што ад зна чыць пра цу».

Пад піс ка-2016Пад піс ка-2016  ��НЕ ШУ КА Ю ЧЫ, НЕ ШУ КА Ю ЧЫ, 
НЕ ЗНОЙ ДЗЕШ,НЕ ЗНОЙ ДЗЕШ,

не гу ля ю чы, не вый гра еш!

Ся род тых, хто ства рае якас ны «прадукт» на бе ла рус кім 
тэ ле ба чан ні, імя дырэктара Дырэкцыі спецыяльных 

праектаў тэлеканала АНТ мож на сме ла ста віць у лі ку 
пер шых. Пра фе сі я на лізм гэ тай жан чы ны пра яў ля ец ца 

ва ўмен ні ар га ні зоў ваць твор чы пра цэс, ува саб ляць 
са мыя раз на стай ныя ідэі і праг на за ваць 
за па тра ба ван ні гле да чоў. «Пра тое, што ты 
ўяў ля еш са бой як пра фе сі я нал, свед чыць якасць 
ство ра на га пра дук ту», — ад зна чае на ша ге ра і ня. 
І яе пра гра мы: «Я спя ваю», «Ака дэ мія та лен таў», 
«Я люб лю Бе ла русь», «Міс Ін тэр кан ты нен таль» і 
ін шыя за пом ні лі ся і за ста юц ца ці ка вы мі для мно гіх. 
І пос пех іх — гэ та свед чан не та го, што мы ма ем, 

ка лі лю бім сваю спра ву.


