
Па ча лі з круг лай да ты: з 1997 го-
да Свят ла на вя дзе пра гра му «На-
ві ны на двор'я». 20 га доў у тэ ме — 
ура жаль ны па каз чык, але, з ін ша га 
бо ку, за та кі тэр мін на ват са мая лю-
бі мая тэ ма мо жа на біць аско му. Як 
уда ец ца па збя гаць пра фе сій на га 
вы га ран ня?

— Ве да е це, ка лі сё ле та атрым лі ва-
ла «Тэ ле вяр шы ню» (як най леп шая вя-
ду чая тэ ма тыч най пра гра мы. — Аўт.), 
я зу сім шчы ра пры зна ла ся, што 
мне вель мі па шан ца ва ла па жыц-
ці тра піць у та кую тэ му, — ус па мі-
нае вя ду чая. — Бо на двор'е — тое, 
пра што мож на га ва рыць што дня 
па-роз на му, кож ны раз звяр та ю чы 
ўва гу на дэ та лі: ці то ле там пры хо-
дзіць скан ды наў скі ан ты цык лон, ці 
то ча ка ец ца моц ны ве цер або тры-
ма ец ца не звы чай ная для ней ка га 
се зо на тэм пе ра ту ра. Вель мі шмат 
і тэм «ва кол на двор'я»: за ме на шын 
на аў то, уплыў ат мас фер на га ціс ку 
на лю дзей, жы вёл і рас лі ны, пры-
род ныя ана ма ліі ў ін шых кра і нах 
све ту... Сло вам, на двор'е — тэ ма 
бяс кон цая і ба га тая, і на біць аско-
му яна ні як не мо жа, пры нам сі мне. 
Да та го ж я пе ры я дыч на сы хо дзі ла 
ў дэ крэт і па спя ва ла як след за-
су ма ваць па пра цы. Та му мне не 
сум на. Ка лі бы ло б не ці ка ва, ужо 
шу ка ла б неш та ін шае — аль бо яно 
са мо мя не б знай шло. А так мы з 
пра гно зам на двор'я знай шлі ад но 
ад на го (смя ец ца).

Знак па ста ян ства
— Акра мя ме тэа пра грам у ва-

шым пра фе сій ным ба га жы ак-
цёр ская і рэ жы сёр ская аду ка цыі, 
удзел у лі та ра тур ных пра гра мах, 
тэ ле спек так лях, рэ кла ме. Ці не 
хо чац ца ча сам вяр нуц ца да ней-
ка га з гэ тых кі рун каў?

— Усё мож на су мя шчаць з 
асноў най пра цай, але каб зай мац ца 
толь кі гэ тым — не. Тэ ле спек так лі 
зды ма юц ца не кож ны дзень, у рэ-
кла ме мож на доў га не пра тры мац-
ца, а тэ ат раль ная сцэ на — спра ва 
над звы чай скла да ная, дый на огул 
гэ та не маё. Ка лі толь кі тра пі ла на 
тэ ле ба чан не, я зра зу ме ла, на коль кі 
тут ад роз ная ак цёр ская спе цы фі ка, 
ус пры ман не аў ды то рыі ў па раў на нні 
з тэ ат рам. У тэ ле сту дыі мне не тое 
што пра сцей... Я плыў чы ха, люб лю 

ва ду. І гэ так са ма ўпэў не на па чу ва-

ю ся ў тэ ле ві зій ным ася род дзі.

— І ўсё ж, ка лі па раз ва жаць 

«у кос мас»... Ка лі не на двор'е, 

то што яшчэ маг ло быць ва шай 

тэ май?

— Дзе ці, — цёп ла ўсмі ха ец ца 

Свят ла на.

— Так-так, маг чы ма, гле да чоў 

ча кае аў тар ская дзі ця чая пра гра-

ма?

— Не, я ў тым сэн се, што на пэў-

на маг ла б быць хат няй гас па ды-

няй, або пра ца ваць на стаў ні цай па-
чат ко вых кла саў ці вы ха валь ні цай. 
Так, каб па ста ян на штось ці дзе цям 
рас каз ваць. З імі знач на ці ка вей і 
пра сцей на ла дзіць ста сун кі, чым з 
да рос лы мі, ім нель га, дый не ўзні-
кае жа дан ня, схлу сіць. ...Але што 

да пра гра мы — ма быць, не. На 
бе ла рус кім тэ ле ба чан ні ёсць тыя, 
хто ро біць доб рыя дзі ця чыя пра ек-
ты, та му мне ў та кім уз рос це стаць 
«гру пай пад седж ван ня» ўжо на ват 
не як не пры стой на.

— «Гру пай пад седж ван ня»?!

— Ка лі я толь кі па чы на ла пра ца-
ваць на тэ ле ба чан ні, тут бы лі вель-
мі во пыт ныя і вя до мыя дык та ры, 
якія ўжо даў но пра ца ва лі і ве да лі 
ню ан сы пра фе сіі. А мы бы лі дык та-
ры-ста жо ры, ма ла дая зме на, і нас 
мяк ка на зы ва лі «гру пай пад седж-
ван ня». Вы раз так спа да баў ся, што 
згад ваю яго і ця пер.

— У су час ным све це лі чыц-
ца ці не пра ві лам доб ра га то ну 
мя няць пра цу кож ныя не каль кі 
га доў. А вы як прый шлі ў Бел тэ-
ле ра дыё кам па нію ў 1991-м, так 
да гэ туль у хол дын гу і пра цу е це, 
хоць, я ўпэў не на, спа кус лі выя 
пра па но вы па спра ба ваць ся бе ў 
ін шым мес цы бы лі. У чым сак рэт 
вер нас ці?

— Пра па но вы са праў ды бы лі. 
На прык лад, ка лі я іш ла ў дэ крэт 
і зні ка ла з эк ра наў, лю дзі лі чы лі, 
што я зволь ні ла ся, і тэ ле фа на ва лі 
з роз ны мі ідэ я мі. Але каб ку дысь ці 
пай сці — як гэ та, ча му, дзе ля ча-
го? Я ад на люб! Сю ды ў свой час 
бы ло вель мі скла да на тра піць, я 
прай шла па кон кур се, ад бы ла ся ў 
пра фе сіі і ця пер па вя лі кім ра хун-
ку ўсё мя не за да валь няе: мя не тут 
не крыў дзяць, на ад ва рот, лю бяць... 
(усмі ха ец ца). Та му кар ды наль ныя 
зме ны ў ма ім вы пад ку — пэў на, тое 
леп шае, якое во раг доб ра га.

Пры кме ты 
но ва га ча су

— Ве даю, што ў «На ві ны на-
двор'я» заўж ды пры хо дзі лі мя хі 
ліс тоў і сот ні зван коў ад гле да-
чоў. Ці пі шуць сён ня — у са цы-
яль ных сет ках аль бо па ста рой 
за вя дзён цы на пош ту?

— Ох, па мя таю, якія сто сы пісь-
маў пры хо дзі лі ў рэ дак цыю, асаб лі-
ва ка лі мы пра во дзі лі лі та ра тур ны 
кон курс аль бо да ва лі за дан не на-
пя рэ дад ні Но ва га го да, хто больш 

дак лад на ад га дае, якім бу дзе на-
двор'е на свя ты... Пе ра сяг нуць сі-
 ноп ты каў бы ло столь кі ах вот ных — 
пры чым мно гія пра віль на прад-
 каз ва лі на ват кі ру нак вет ру! — што 
ад бор быў са праў ды вель мі стро гі. 
Толь кі най леп шыя з най леп шых 
атрым лі ва лі маг чы масць тра піць у 
эфір. Так, ус па мі наю ся род вер ных 
на шых гле да чоў Лі дзію Ся мё наў ну 
Фар бот ка з Пру доў, што на Стаўб-
цоў шчы не. Яна вель мі сяб ра ва ла з 
пра гра май, да сы ла ла нам у па да ру-
нак і са лен ні, і ва рэн ні і ўвесь час 
ак тыў на ўдзель ні ча ла ў кон кур сах... 
(Лі дзія Ся мё наў на, да рэ чы, доб ра 
зна ё мая і ста лым чы та чам «Звяз-
ды» як шмат га до вая ўдзель ні ца 
кон кур саў пры пе вак і гу ма рыс тыч-
ных вер ша ва нак. — Аўт.)

Га ды тры ці ча ты ры гэ та тра ды-
цыя за хоў ва ла ся, по тым па кры се 
ад кон кур саў мы ады шлі. Ця пер за-
ста лі ся са мыя ад да ныя пры хіль ні кі, 
якія хоць і ў мен шым аб' ёме, але 
пра цяг ва юць пі саць, пра па ноў ваць 
ідэі і тэ мы — рас каз ва юць, на прык-
лад, пра сель ска гас па дар чыя пры-
ла ды, якія пры ду ма лі са мі. Ра ней 
хра на мет раж і фар мат пра гра мы 
да зва ляў ска рыс таць гэ та ў эфі ры: 
у нас бы лі спе цы яль ныя руб ры кі 
«Ка рыс ныя па ра ды» і агляд ліс-
тоў. Су час ны фар мат больш сціс лы 
і ды на міч ны, та му ў асноў ным гле-
да чы па кі да юць свае до пі сы ў са цы-
яль ных сет ках. Ці пла ну ем зла дзіць 
там ін тэр ак тыў? Маг чы ма, ча му б і 
не. Хоць аса біс та я больш люб лю 

су стрэ чы ўжы вую, а са цы яль ны мі 

сет ка мі і ін тэр нэт-ме сен джа ра мі 

ка рыс та ю ся вы му ша на, больш у 

пра цоў ных мэ тах.

— Ня гле дзя чы на тое, што 

«На ві ны на двор'я» — тэ ле ві зій-

ны доў га жы хар, кож ны се зон у 

пра гра ме неш та мя ня ла ся: наз-

ва, афарм лен не, мес ца зды мак. 
А вас гле да чы ба чы лі і дзяў чын-
кай у яр кім па лі то, і стро гай па ні 
з пуч ком, і га ра джан кай на ўлон-
ні пры ро ды. Якія пе ра ме ны бы лі 
са мы мі знач ны мі?

— Ка лі мы пе рай шлі пра ца ваць 
у сту дыю, бо здым кі на пры ро дзе — 
з ад на го бо ку, боль шая сва бо да 
ру ху (га лоў нае, з кад ра не вый сці), 

а з дру го га, па ста ян ныя форс-ма-
жо ры: то дождж зня нац ку пой дзе, 
то ве цер мік ра фон за дзьме, трэ ба 
ду маць, як гук за пі саць. У сту дыі 
больш жорст кія па тра ба ван ні: ін-
шае свят ло, акус ты ка, па трэб ны 
стры ма на-дзе ла вы стыль адзен ня 
і стро гі воб раз вя ду ча га. Мне па-
шчас ці ла па зна ё міц ца з імідж мей-
ке рам Тац ця най Кан цэ ра вай, якая 
да па маг ла іс тот на змя ніць воб раз 
і мно гае пад ка за ла, па чы на ю чы ад 
«ма іх» ко ле раў да пад бо ру мэйк-
апу і пры чос кі. Пры тым што мне 
бы ло ўжо за со рак, зда ва ла ся б, 
да лё ка не на ві чок у кад ры, не ка то-
рыя рэ чы ста лі лі та раль на ад крыц-
цём! На ра ней шыя свае воб ра зы я 
гля джу з на сталь гі яй, дзесь ці на ват 
з усмеш кай, ад нак ме на ві та дзя ку-
ю чы Тац ця не я па-но ва му рас кры-
ла жа ноц касць, на ват са ма са бе 
ста ла больш па да бац ца. Да гэ туль 
пры слу хоў ва ю ся да яе па рад і не 
ады хо джу кар ды наль на ад пры ду-
ма на га ра зам імі джу.

— Пры ўсіх пе ра ме нах у кад ры 
за ста ва ла ся не толь кі па ста ян ная 
вя ду чая, але і бе ла рус кая мо ва 
пра гра мы. Гэ та тра ды цыя або 
прын цы по вы мо мант?

— Так, прын цы по вы, у чымсь ці 
на ват асвет ніц кі. Ка лі сё ле та мы 
ад кры ва лі но вую пра гра му «Пра 
на двор'е» ў ме жах «Па на ра мы», 
так са ма бы ло ад на знач на, што бе-
ла рус кая мо ва за ста ец ца. Мо ву на-
шу ве да юць усе бе ла ру сы — быць 
мо жа, не ўсе сва бод на раз маў ля-
юць і ду ма юць на ёй, але дак лад на 
ўсе ра зу ме юць.

— І тое праў да: як па-рус ку 
рас каз ваць пра ста ра даў нія клі-
ма тыч ныя пры ме ты або бе ла рус-
кі на род ны ка лян дар? Да рэ чы, 
сён ня на род ныя пры ме ты час цей 
спра цоў ва юць ці па мы ля юц ца?

— Па мы ля юц ца, вя до ма, пра гэ та 
і сі ноп ты кі га во раць. Бы ва юць су па-
дзен ні, але зболь ша га вы пад ко выя. 
Тым не менш рас каз ваць пра на-
род ны ка лян дар ці ка ва, на гад ва ю чы 
лю дзям, ад куль пай шло тое ці ін шае 
свя та і тра ды цыя. Што да на род ных 
пры кмет — і сён ня ёсць апан та ныя 
эн ту зі яс ты, якія вя дуць дзён ні кі на-
зі ран няў за на двор' ем і па сту по ва 
скла да юць но выя пры кме ты, ак ту-
аль ныя ўжо для на ша га ча су.

Пры ро да спа кою
— Ча ла век, які шмат га доў ве дае 

знут ры клі ма тыч ныя тэн дэн цыі і 
пра гно зы спе цы я ліс таў, на пэў на, 
мо жа па хва ліц ца са мым зайз дрос-
ным дач ным ура джа ем?

— Якое там! Я да гэ туль буль бу 
не вы ка па ла, хоць са ма ж, па мя-

таю, ка за ла ў кад ры амаль ме сяц 
та му: «26 ве рас ня — Кар ні лій, а 
пас ля Кар ні лія ка ра ні ў зям лі больш 
не рас туць, та му ўся ка ра нё вая 
ага род ні на па він на да гэ та га ча су 
быць вы ка па на з зям лі...». Буль-
бы ў мя не па са джа ны дзве ма лыя 
гра ды, збя ром, мо жа, вяд ры з два 
ўра джаю. Вось су сед кі мае — так, 
ця га ві тыя пра цаў ні цы, яны гэ тым 
жы вуць, кор мяць свае сем'і і на ват 
мя не час ту юць. Так што, ка лі маё 
не куль тур нае пус та зел ле ле зе да іх 
на акуль ту ра ныя ага ро ды, ро біц ца 
кры ху ня ём ка. Ле там, ка лі мы жы-
вём на да чы, ста ра юся да гле дзець 
учас так — ён не вя лі кі, чатыры сот кі, 
пе ра важ на лу жок, ага род ных па са-
дак зу сім ня шмат. Так, я ра зу мею, 
што пры ем на пай сці і са рваць агу-
рок ва ўлас ным пар ні ку, але па пя-
рэд не трэ ба пры клас ці шмат на ма-
ган няў: ве ча рам за чы ніць, ра ні цай 
ад чы ніць, па сад кі па ліць, пад кар-
міць, шкод ні каў зні шчыць, пчо лак, 
ка лі трэ ба, за пус ціць... Ка ра цей, гэ-

ту спра ву трэ ба лю біць і па ста ян на 
ёй зай мац ца, а ў мя не не атрым лі-
ва ец ца. Дый пра цы шмат, так што 
на да чы хо чац ца прос та па быць у 
ці шы ні і спа коі.

— Сло вам, вы прос та на зі ра-
е це за пры ро дай і ад па чы ва е це. 
А ў го ра дзе — «да маш няя пры ро-
да» ўсё та кая ж раз на стай ная?

— Доў гі час у на шай сям'і жыў 

да маш ні ўлю бё нец — са бач ка Жу-

жа. На жаль, зі мой Жу жа па мер ла, 

і без яе ста ла так пус та, што мы не 

вы тры ма лі, узя лі ме сяц та му джэк-

рас эл-тэр' е ра. Гэ та та кі са ба ка з ма-

тор чы кам, які ні ко лі не спы ня ец ца, 

згус так энер гіі і жыц ця ра дас нас ці. 

А на ша кот ка-«шат ланд ка», на ад-

ва рот, вель мі спа кой ная, ля ні вая — 

са ба ка ска ча на ёй вер хам, бы на 

ка ні. І яны ад но ад на го цу доў на да-

паў ня юць, а нас усіх за ра джа юць 

ап ты міз мам. Лі чу, ка лі ня ма алер гіі, 

то ў до ме па він на быць жыў насць. 

Хоць гэ та да дат ко вая ад каз насць, 

пе ра жы ван ні, вы дат кі, але ра зам з 

тым і но выя яр кія фар бы ў жыц ці і 

най леп шая пра фі лак ты ка ну до ты.

На ўзда гон
Лю бі мы анек дот пра сі ноп ты-

каў ад Свят ла ны Панк ра та вай:

«Па ва жа ныя ра дыё слу ха чы! 

Ка лі вам спа да баў ся пра гноз 

на двор'я, на пі шы це нам, і мы

аба вяз ко ва паў то рым яго ў 

на ступ най пе ра да чы».

Гу та ры ла Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
tselyashuk@zviazda.by

Фо та з аса біс та га ар хі ва вя ду чай.

Свят ла на ПАНК РА ТА ВА:

«НА ДВОР'Е БУ ДЗЕ!»
На двор'е лі чыц ца ад ной з нейт раль ных і, 

па вод ле пра ві лаў эты ке ту, най больш уда лых тэм 
для раз мо вы на ват для не зна ё мых лю дзей. Ад нак эты кет 

эты ке там, а га ва рыць пра на двор'е не адзін год і пры гэ тым 
за ста вац ца ак ту аль ным, ці ка вым і па пу ляр ным 

тэ ле вя ду чым — лі чы, най вы шэй шы пі ла таж. 
Свят ла на Панк ра та ва, якая вя дзе ня дзель ныя 

«На ві ны на двор'я», а так са ма што дзён ную руб ры ку 
«Пра на двор'е» ў «Па на ра ме», так мо жа, умее, прак ты куе. 

Каб да ве дац ца пра сак рэ ты яе ме тэа ўстой лі вас ці 
і фір мен най спа кой най усмеш кі, мы на пра сі лі ся 

да вя ду чай на ін тэр в'ю.
Пас ля зме ны імі джу вя ду чай па ча лі ра біць 
кам плі мен ты на ват жан чы ны.

Ка ман дзі роў ка ў па сё лак Езя ры шча — са мае ха лод нае мес ца ў Бе ла ру сі.
«Бы ла ся рэ дзі на зі мы, ма роз та ды ста яў жу дас ны!» — 

ус па мі нае Свят ла на Панк ра та ва.

Фо та на па мяць ра зам з пе ра мож цай тэ ле кон кур су Лі дзі яй Ся мё наў най Фар бот кай.


