
— Рас па чы на ец ца ўжо 
дзя вя ты се зон ін тэ ле кту-
аль най гуль ні «Што? Дзе? 
Ка лі? у Бе ла ру сі». За час 
іс на ван ня пра ек та неш та 
змя ні ла ся?

— У кож ным се зо не мы 
ста ра ем ся ўво дзіць на він кі, 
якія да па маг лі б, з ад на го бо-
ку, ка ман дам ад чу ваць сваю 
ад каз насць за па ка за ныя вы-
ні кі, а з ін ша га — і гле да чам 
бы ло б ці ка ва са чыць за ней-
кі мі но вы мі, больш жорст кі мі 
рэа лі я мі гуль ні. За час існа-
ван ня пра ек та вель мі моц на 
вы рас уз ро вень ка ман даў. 
Ка лі ў па чат ку гу ля ла 13 ка-
ман даў зна та коў, то сён ня іх 
за ста ло ся 7. Гэ та зна чыць, 
што ад бы ва ец ца до сыць 
жорст кі ад бор. На прык лад, 
бы ло за га дзя аб' яў ле на, што 
дзве най гор шыя ка ман ды 
па вы ні ках мі ну ла га го да 
па кі да юць клуб. У тым лі ку 
не па шан ца ва ла жа но чай 
збор най Але ны По вы ша вай, 
якая бы ла ад ным з сім ва лаў 
клу ба ўсе па пя рэд нія во сем 
се зо наў. Акра мя та го, увя-
лі да дат ко выя пра ві лы для 
13-га сек та ра: ця пер зна та кі 
або ўсе ра зам ад каз ва юць 
на пы тан не да тэр мі но ва, або 
за ста юц ца за ста лом трое, 
але яны ма юць толь кі 20 се-
кун даў на аб мер ка ван не, 
або за ста ец ца адзін іг рок (як 
пры вы ра шаль ным раў ндзе 
су пер блі ца), і ён ду мае хві-
лі ну. Ёсць спе цы яль ныя сек-
та ры ад на шых парт нё раў з 
за ка вы рыс ты мі пы тан ня мі. 
У цэ лым, імкнёмся, каб на-
ша пра гра ма пры ўсёй сва ёй 
уяў най ідэн тыч нас ці ўзо рам 
70—80—90-х га доў раз ві-
ва ла ся і іш ла на пе рад. Так, 
з'я ві лі ся ві дэа пы тан ні, і мы 
ду ма ем над па ве лі чэн нем іх 
коль кас ці. Ма ем шмат аў та-
раў, якія прак тыч на пад час 
кож най сва ёй па езд кі ста ра-
юц ца знай сці ней кі ад мет ны 
ві дэа факт, зняць яго і да-
слаць нам. Пра гра ма раз ві-
ва ец ца.

— «Што? Дзе? Ка лі?» — 
гэ та не толь кі клуб зна та-

коў, але і пэў ная су поль-
насць тэ ле гле да чоў, якія 
да сы ла юць пы тан ні. Ма е це 
ста лых аў та раў?

— Так, ёсць на ват цэ-
лыя па ка лен ні сем' яў. На-
прык лад, па чы на ла пі саць 
ба бу ля, за тым пра доў жы лі 
дзе ці, а ця пер нам пі шуць 
уну кі. Су мес на з Мі ніс тэр-
ствам аду ка цыі вось ужо 
трэ ці год ла дзім кон курс на 
леп шае пы тан не ад школь-
ні ка. Пе ра мож ца атрым лі вае 
спе цы яль ны прыз — па езд-
ку ў На цы я наль ны ла гер 
«Зуб ра ня». Шмат пы тан няў 
да сы ла юць сту дэн ты. Пра-
ект ужо не каль кі га доў та му 
пе ра сяг нуў ме жы Бе ла ру сі. 
Ка лі, на прык лад, у Маск ве, 
Кі е ве, Ба ку мо гуць гу ляць 
прад стаў ні кі роз ных кра ін, то 
ў нас зна та ка мі ста но вяц ца 
толь кі беларусы. Але пы тан-
ні нам да сы ла юць гле да чы і 
з-за мя жы. Ці ка ва, што фі нал 
се зо на 2016 го да ў ін тэр нэ це 
на браў ка ля 40 ты сяч пра гля-
даў, што для ін тэ ле кту аль най 
гуль ні нямала.

— Усё яшчэ ак ту аль нае 
сцвяр джэн не, што ра зум-
ным быць кру та, мод на і не 
вар та спя дзя вац ца толь кі 
на google?

— Ме на ві та так. Наш пра-
ект пры зна ча ны для пра па-
ган ды ін тэ ле кту аль на га ла ду 
жыц ця, та му, маг чы ма, мая 
са цы яль ная мі сія па жыц ці — 
не ў тым, каб прад стаў ляць 
Бе ла русь у мас коў скім клу бе 
«Што? Дзе? Ка лі?», а ў тым, 
каб даць маг чы масць і жы ха-
рам на шай кра і ны па ба чыць, 
што на ват хло пец з су сед ня га 
два ра мо жа гу ляць, вый гра-
ваць і атрым лі ваць Хрус таль-
ную са ву. Вар та за даць са бе 
пы тан не: ча му я ці мой сын, 
дач ка так не мо гуць? Звяр ні-
це ўва гу, у нас унут ры пра-
гра мы мно га дыя ло гаў пра 
тое, хто дзе ву чыц ца, пра цуе, 
як да па ма гае ро зум у жыц ці. 
Са праў ды, ра зум ным быць 
мод на. На ват кла січ ным ін-
тэр' ерам, пад свеч ні ка мі, 
афарм лен нем сту дыі мы па-

каз ва ем мо ла дзі, што кру та 
быць ін тэ ле кту а лам.

— Прад стаў ля ю чы кож-
на га зна та ка, вы ка жа це 
не толь кі пра яго від дзей-
нас ці, але і пра тое, ад куль 
ён пры ехаў, хоць ця пер і 
жы ве ў Мін ску ці ін шым го-
ра дзе. Гэ та вы ро бі це, каб 
ім га на ры лі ся на ма лой ра-
дзі ме?

— Са мі зна та кі вы бі ра-
юць, як іх прад ста віць. Але 
на ват ка лі яны ста ла жы вуць 
у Мін ску ўжо не каль кі га доў, 
то час та ся бе на зы ва юць не 
мін ча на мі, а жы ха ра мі род на-
га го ра да.

— Вам са мо му кар ціць 
сес ці за стол і так са ма згу-
ляць ра зам са зна та ка мі?

— Вель мі хо чац ца. Мне 
вель мі па да ба ец ца якасць 
пы тан няў, якія да сы ла юць 
тэ ле гле да чы. Яна ўвесь час 
рас це. І са мі зна та кі ад зна-
ча юць, што гу ляць, з ад на го 
бо ку, скла да ней з-за моц ных 
пы тан няў, але і ці ка вей, бо 
тэ ле гле да чы шу ка юць над-
звы чай ці ка выя фак ты для 
пы тан няў. І мне іх пры ем на 
за да ваць.

— Хва рэ е це больш за 
зна та коў ці за тэ ле гле да чоў, 
якія да сы ла юць пы тан ні?

— Гэ та вель мі цяж кае ма-
раль нае пы тан не. Не каль кі 
га доў я ву чыў ся не хва рэць 
за зна та коў. З ад на го бо ку, 
пры сут ні чае агуль ны кар па-
ра тыў ны дух, мы ўсё ж ад на 
сям'я са зна та ка мі. Але з ін-
ша га, я ра зу мею, што тэ ле-
гле да чы, якія да сы ла юць нам 
пы тан ні, так са ма прай шлі 
вя лі кі твор чы шлях. Трэ ба ж 
знай сці факт, сфар му ля ваць 
пы тан не, ча сам — зняць яго 
на ві дэа. Я ра зу мею, што 
эфект са ўдзе лу да зва ляе 
аба рон цам ін та рэ саў гле да-
чоў ча сам пры су джаць зна-
та кам ач ко, на ват ка лі яны не 
да кан ца ад ка за лі на пы тан-
не. Та му ка лі я ба чу, што гэ та 
ад бы ва ец ца, то аба ра няю тэ-
ле гле да чоў. Хто, ка лі не я?

— Ма е це лю бі мых іг ра-
коў? Маг чы ма, ней кія ка-
ман ды вам асаб лі ва сім па-
тыч ныя?

— Ня ма тых, ка го я не люб-
лю. Зда ра ла ся, што асоб ныя 
зна та кі і на ват цэ лыя ка ман-
ды не маг лі гу ляць ра зам. А 
ка лі мы змя ня лі склад ка ман-
даў, то гуль цы па-ін ша му рас-
кры ва лі ся. У гэ тым і ёсць мая 
функ цыя ў пе ры яд па між вы-
ха да мі се рый гуль няў. На год 
ця гам 24 тыд няў вы хо дзіць 24 
эфі ры тэ ле пра ек та, а тыя 28 
тыд няў го да, што за ста юц-
ца, мы спра бу ем па да браць 
ідэа льнае спа лу чэн не іг ра коў 

у ка ман дзе, каб яны ця гам га-
дзі ны гуль ні ўшас цёх ды ха лі, 
як адзін ча ла век, а мыс лі лі, 
як роз ныя лю дзі.

— Вы не як ад зна ча лі, што 
ў мас коў скім клу бе вель мі 
моц ная кан ку рэн цыя па між 
іг ра ка мі, а ў нас па нуе больш 
сяб роў ская ат мас фе ра...

— Нель га ска заць, што 
на шы зна та кі «бла жэн ныя» і 
зу сім не хва лю юц ца за свой 
лёс у гуль ні. Але вель мі мно-
гія гле да чы ў сва іх до пі сах 
рэ дак цыі ад зна ча юць ней кую 
ду шэў ную бліз касць, што ёсць 
унут ры клу ба, па чуц цё лок ця 
па між ка ман да мі. Маг чы ма, 
та му, што я сам так ву чу ўсе 
свае ка ман ды: мы гу ля ем не 
су праць ка лег па клу бе, а су-
праць тэ ле гле да чоў і вя ду ча га. 
А тое, як скла дзец ца тур нір ны 
лёс пэў най ка ман ды, не над-
та за ле жыць ад іг ра коў ін шых. 
Вар та прос та па каз ваць най-
леп шае, на што ты здоль ны 
ў гуль ні. Вось і сён ня пад час 
за пі су ад ной з гуль няў ка ман-
да зна та коў вый гра ла з лі кам 
6:1. Гэ та і ёсць да стой ны ад-
каз кан ку рэн там. План ка гэ-
тай ка ман ды на столь кі вы со ка 
ўзня ла ся, што яны мо гуць па-
сяб роў ску з вы шы ні па зі раць 
на ка лег.

— Ве даю, што хут ка ў 
Маск ве вый дзе ра ман Яў-
ге на Мядз ве дзе ва «Аль-
тан ка», пры све ча ны гуль ні 
«Што? Дзе? Ка лі?». Як ста-
ві це ся да са мой ідэі на пі-
сан ня та кой кні гі?

— Ка лі б Чэ хаў жыў сён ня, 
ён ад на знач на на пі саў бы не-
каль кі п'ес пра на шу гуль ню. 
Гэ та як на зі ран не за сям' ёй 
су се дзяў, пэў на га кштал ту ін-
тэ ле кту аль ны «Дом-2». На ват 
пад час гуль ні па між зна та ка-
мі бы ва юць кан флік ты. Звяр-
ні це ўва гу: тыя ка ман ды, якія 
ся дзяць аку рат на, за ста юц ца 
спа кой ны мі, як на ўра чыс тым 
ме ра пры ем стве, — не па каз-
ва юць доб рых вы ні каў. Тут 
без эмо цый, нер ваў, драй ву, 
на ват іс тэ ры кі, не маг чы ма. 
Мо жа, гэ та і ёсць сак рэт па-
пу ляр нас ці тэ ле пра ек та. Ён 
іс нуе ўжо больш як 40 га доў 
у Ра сіі, а ў Бе ла ру сі, на пэў на, 
сён ня са мы па пу ляр ны з тых, 
што зды ма юц ца тут. Мы гэ та 
ба чым па рэй тын гах, эфір ным 
ча се, коль кас ці парт нё раў.

— Як ся бе ад чу ва юць 
жан чы ны ў клу бе, і як да 
іх ста вяц ца ка ле гі-муж чы-
ны?

— Доб рае пы тан не. Бе ла-
рус кі тэ ле клуб «Што? Дзе? 
Ка лі?» уні каль ны тым, што 
тут во сем га доў іс на ва ла 
жа но чая збор ная ка ман да. 
Та ко га не бы ло ра ней, на ват 
у Ра сіі ў 1980-я га ды ка ман-
да Го лу бе вай пра іс на ва ла 
на мно га менш. Я б ска заў, 
што тут па нуе ген дар ная 
роў насць. Але па коль кі на шы 
парт нё ры, аба рон цы ін та рэ-
саў ка ман даў у асноў ным 
муж чы ны, то дзяў ча там гу-
ляць ляг чэй, да іх ста вяц ца 
менш стро га. Як ад чу ва юць 
ся бе са мі дзяў ча ты? Ду маю, 
што ка лі б ім бы ло ня ўтуль на, 
то яны сю ды не пры хо дзі лі б. 
Ім па да ба ец ца, і ў кож най ка-
ман дзе на ша га клу ба ёсць 
ад на ці не каль кі дзяў чат-іг-
ра коў. Але ж жыц цё та кое, 
што дзяў ча ты вы хо дзяць за-
муж, на ра джа юць дзя цей, 
ма юць ін шыя ін та рэ сы і ча-
сам са мі па са бе ады хо дзяць 
ад гуль ні. Але ёсць і мност ва 
пры кла даў уда ла га вяр тан ня 
ў гуль ню пас ля на ра джэн ня 
дзя цей.

— Ма е це ней кі сак рэт, 
як ся бе заў сё ды тры маць 
у доб рай ін тэ ле кту аль най 
фор ме, быць га то вым ад ка-
заць на лю бое пы тан не?

— Га лоў ны сак рэт у тым, 
што ў жыц ці па він на заў сё-
ды пры сут ні чаць ня ўтоль ная 
пра га ве даў. Кеп скі той зна-
ток, які ў пэў ны мо мант ка жа: 
я ўсё ве даю і больш ні чо га 
не бу ду чы таць. Гэ та прос та 
лад жыц ця, жа дан не ўвесь 
час зда бы ваць ін фар ма цыю 
і асэн соў ваць яе. Ме на ві та 
асэн са ва ныя ве ды за ста юц-
ца з та бой на доў га. Пад час 
аб мер ка ван ня іх мож на «да-
стаць» з ней кіх тай ні коў свя-
до мас ці.

— Для трэ ні роў кі ад каз-
ва е це на пы тан ні, якія пра-
па ну е це іг ра кам?

— Усе пы тан ні, што да сы-
ла юць тэ ле гле да чы, пра хо-
дзяць не каль кі ста дый ад бо-
ру. Спа чат ку мы ад сей ва ем 
тыя, што не па ды хо дзяць па 
фар ма це. За ста ец ца, як пра-
ві ла, ад но з дзе ся ці. Іх пра вя-
ра ем па кры ні цах, ці са праў-
ды гэ та так. Я пад клю ча ю ся 
толь кі ў мо мант пра цы над 
дак лад на пра ве ра ны мі, ці ка-
вы мі пы тан ня мі, што на дум ку 
рэ дак цыі мо гуць тра піць на 
мой стол. Так, пад час аб мер-
ка ван ня мы на іх ад каз ва ем і 
спра бу ем зра зу мець, ці ёсць 
ключ да пра віль на га ад ка зу. 
Ча сам я сам не ве даю ад ка-
зу на пы тан не, але ра зу мею, 
што зна та кі ка манд ным ро-
зу мам змо гуць яго знай сці. 
Гэ тыя пы тан ні за ста юц ца ў 
гуль ні.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.
vesіaluha@zvіazda.by

«Не каль кі га доў ву чыў ся 
не хва рэць за зна та коў»
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«Тут без эмо цый, 
нер ваў, драй ву, на ват 
іс тэ ры кі, не маг чы ма. 
Мо жа, гэ та і ёсць 
сак рэт па пу ляр нас ці 
тэ ле пра ек та».

«Я сам так ву чу ўсе 
свае ка ман ды: мы 
гу ля ем не су праць ка лег 
па клу бе, а су праць 
тэ ле гле да чоў і вя ду ча га».

Алесь МУ ХІН:

Сён ня ў эфі ры тэ ле ка на ла АНТ вы хо дзіць 
пер шая гуль ня вяс но вай се рыі «Што? Дзе? Ка лі? 
у Бе ла ру сі». Да кан ца кра са ві ка за зван не най леп шай 
бу дуць зма гац ца пяць ка ман даў зна та коў. На шы 
ка рэс пан дэн ты ў якас ці гас цей сту дыі па бы ва лі 
на зды мач най пля цоў цы праекта, у рэ жы ме 
рэ аль на га ча су па на зі ра лі за гуль нёй, а так са ма 
атры ма лі маг чы масць за даць не каль кі пы тан няў 
спа да ру вя ду ча му. Пра ад мет нас ці бе ла рус ка га 
ін тэ ле кту аль на га тэ ле клу ба, мо ду быць ра зум ным 
і сту пе ні ад бо ру пы тан няў для гуль ні за тым са мым 
зна ка мі тым люст ра ным ста лом мы гу та рым з 
ула даль ні кам Хрус таль най са вы і га на ро ва га зван ня 
«Най леп шы ка пі тан клу ба 2001—2005 га доў» Але сем 
МУ ХІ НЫМ.
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(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

СА «ЗВЯЗ ДОЙ» — УСЁ Ў ПА РАД КУСА «ЗВЯЗ ДОЙ» — УСЁ Ў ПА РАД КУ
Пылесос BoschПылесос Bosch

Прас TefalПрас Tefal

Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту «Звяз да» на ІІ квар тал 
або І паў год дзе 2017 го да — за паў няй це карт ку 
ўдзель ні ка, вы ра зай це і да сы лай це да 7 кра са ві ка 
2017 го да ў рэ дак цыю на ад рас: вул. 
Б. Хмяль ніц ка га, 10А, 220013, г. Мінск.
Ся род пад піс чы каў 12 кра са ві ка 2017 го да бу дуць 
ра зы гра ны 7 пра саў Tefal і су пер прыз — пы ла сос 
Bosch. Вы ні кі бу дуць апуб лі ка ва ны ў га зе це «Звяз да» 
да 22 кра са ві ка 2017 го да.
Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі па 
30 чэр ве ня 2017 го да пры па да чы кві тан цыі аб 
пад піс цы на «Звяз ду» на ІІ квар тал або І паў год дзе 
2017 го да і паш пар та. Пас ля 30 чэр ве ня вы да ча пры зоў 
спы ня ец ца і прэ тэн зіі пад піс чы каў не пры ма юц ца. Умо вы 
рэ клам най гуль ні «Са «Звяз дой» — усё ў па рад ку!» 
чы тай це ў ну ма ры 43 га зе ты «Звяз да» ад 3 са ка ві ка 2017 го да.
Тэ ле фон для да ве дак (017) 284 44 04.
Тэр мін пра вя дзен ня гуль ні — 
з 04.03.2017 па 30.06.2017 го да.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі № 2944 ад 01.03.2017 го да, 
вы да дзе на Мі ніс тэр ствам ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня 
і ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь.


