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Яў ген ПЕР ЛІН — не толь кі вя ду чы 

ра ніш ніх на він і пра гра мы «Доб рай 

ра ні цы, Бе ла русь» на тэ ле ка на ле 

«Бе ла русь-1», а яшчэ і шоў мен, 

дык тар афі цый ных ме ра пры ем-

стваў, ка мен та тар «Еў ра ба чан ня» 

і аў тар бло га ў «Ін стаг ра ме», дзе 

са браў больш за 17 ты сяч пад піс-

чы каў. Ён па дзя ліў ся сак рэ та мі пос-

пе ху ў ме ды яс фе ры, рас ка заў, як 

змя ніць свае ад но сі ны да ра бо ты і 

ў якіх вы пад ках вар та мя няць са му 

ра бо ту, паведаў, ці ёсць сак рэт пе-

ра мо гі на «Еў ра ба чан ні» і аб сяб роў-

стве з зор ка мі эст ра ды і спор ту.

Пра ра ман ты ку 
і праг ма ты каў

— Яў ген, вы за раз вель мі за па тра-

ба ва ны. Пры хо дзіш на ста ды ён «Ды-

на ма» на лёг ка ат ле тыч ны тур нір — 

вы вя ду чы, на фі нал між на род на га 

кон кур су «Ка ра ле ва вяс на» — вы 

ў жу ры...

— Сам ад чу ваю, што апош нім ча-

сам мя не шмат. Але мне гэ та ці ка ва, 

пры чым быць не ў цэнт ры ўва гі і ся бе 

па ка заць, а стаць свед кам раз на стай-

ных шоу, па дзей. Я мог бы ад мо віц ца 

ад па ло вы ме ра пры ем стваў, ку ды мя не 

за пра ша юць у якас ці гос ця. Але мне гэ-

та па да ба ец ца, хоць і не ад но шу ся бе да 

лю дзей, якіх лёг ка чымсь ці ўра зіць.

— Ка лі на зі ра еш на ва шай ста рон-

цы ў са цы яль ных сет ках най пры га-

жэй шыя фо та здым кі мін скіх сві тан-

няў, склад ва ец ца ўра жан не, што вы 

ра ман тык, але там жа вы дзей ні ча е це 

як праг ма тык: рэ кла му е це ква тэ ры ў 

ад ным з жы лых комп лек саў, мат ра-

цы вя до май мар кі...

— Я праг ма тык і рэа ліст. Лю бую ін-

фар ма цыю я тут жа пад вяр гаю сум-

ненню, ва ўсім імк ну ся знай сці ло гі ку, 

тлу ма чэн не. Але ёсць мо ман ты, якія 

чап ля юць, — тыя ж сві тан ні. Боль шая 

част ка мін чан і бе ла ру саў не ба чаць 

іх ме на ві та та кі мі, які мі ба чу я а чац-

вёр тай га дзі не ра ні цы, ка лі збі ра ю ся 

на ра бо ту.

— Коль кі ра зоў на ты дзень да во-

дзіц ца так ра на пра чы нац ца? Як та ды 

пра хо дзіць ваш дзень?

— Пяць дзён з ся мі. Ка лі браць мой 

ра ней шы во пыт ра бо ты на ра дыё, а 

там так са ма бы ла ра ніш няя пе ра да ча, 

праў да, уста ваў кры ху паз ней, а па ло ве 

шос тай, то ўжо 11 га доў я жы ву ў та кім 

рыт ме. Ця пер у пра гра ме «Доб рай ра-

ні цы, Бе ла русь» у мя не ча ты ры пра цоў-

ныя га дзі ны. Ка лі ў гэ ты дзень я вя ду 

яшчэ і ра ніш нія на ві ны, атрым лі ва ец ца 

паў на вар тас ная 8-га дзін ная ра бо чая 

зме на. Толь кі за кан чва ец ца яна ў мя-

не ў абед. Днём ста ра юся зна хо дзіць 

га дзі ны дзве, каб па спаць. Уве ча ры 

звы чай на раз на стай ныя ме ра пры ем-

ствы, су стрэ чы з сяб ра мі. Ка лі дзесь ці 

з гра фі ка вы біў ся, не па спеў па спаць, то 

ас та так дня прый дзец ца му чыц ца. Та му 

звы чай на ўсё рас пі са на па хві лі нах.

У апош нія га ды ву чо бы ў шко ле я, да-

рэ чы, ду маў, што я — са ва. А ка лі пра-

па на ва лі ра бо ту на ра дыё, пе ра стро іў-

ся. Ка лі ёсць ці ка васць да спра вы, якой 

зай ма еш ся, лёг ка пра чы нац ца. Пра пус-

ціць, па ва ляц ца ў лож ку, па тэ ле фа на-

ваць і ска заць, што за хва рэў, — та ко га 

жа дан ня ў мя не ні ра зу не ўзні ка ла. Га-

лоў нае, зна хо дзіць по тым час на ад па-

чы нак. Шмат лю дзей, якія скар дзяц ца, 

што не хо чуць іс ці на ра бо ту. Вы ка наць 

сваю част ку спра вы і ас тат няе мя не не 

тур буе — гэ та ня пра віль ны па ды ход. 

Трэ ба пра яў ляць кры ху больш іні цы я-

ты вы, ра біць тро хі бо лей, чым ты па ві-

нен, дзе ля та го каб у вы ні ку атры маў ся 

доб ры пра дукт, то бу дзеш за ці каў ле ны 

і ўцяг ну ты ў пра цэс. Ка лі гэ ты ме тад не 

да па ма гае, трэ ба мя няць ра бо ту. Я пе-

ра жы ваю не толь кі за свае пра гра мы, 

тэ ле фа ную ка ле гам, ка лі заўва жыў, 

што неш та ў эфі ры пай шло не так, пра-

па ную, як мож на вы пра віць.

Пра «Ін стаг рам» 
і сяб роў ства 
з Кір ко ра вым

— У «Ін стаг ра ме» ў вас вя лі кая 

аў ды то рыя — больш за 17,6 ты ся-

чы пад піс чы каў. Не за ўва жа лі за 

са бой за леж нас ці ад са цы яль ных 

се так, ка лі што дзень хо чац ца неш та 

посціць?

— Толь кі ня даў на ў мя не з'я віў ся гра-

фік рэ клам ных пуб лі ка цый, і я пе ры я-

дыч на неш та вы клад ваю і тлу ма чу. Да-

рэ чы, ёсць шмат ча го, што рэ кла ма ваць 

я не ад важ ва ю ся, — ты ж пад піс ва еш ся 

пад пра дук там, які пра па ну еш. Да рэ чы, 

у зга да най рэ кла ме мат ра цаў мне пра-

па на ва лі да сле да ваць якасць май го сну 

з да па мо гай спе цы яль ных дат чы каў. 

Вы свет лі ла ся, што сон вель мі моц ны, 

што і не дзіў на. Ка лі спіш ча ты ры га дзі-

ны, ар га нізм прос та вы клю ча ец ца.

— Ва ша ра бо та на тэ ле ба чан ні не 

звя за на са спор там. Як вы апы ну лі ся 

на сё лет ніх Алім пій скіх гуль нях?

— Ад спор ту я быў са праў ды вель мі 

да лё кі. Вось і за раз, на лёг ка ат ле тыч-

ным тур ні ры пад час ад крыц ця ста ды ё на 

«Ды на ма», для мя не ста ла не ча ка нас-

цю, што ўсё ві ды ідуць сін хрон на. За тое, 

ка лі не ці ка вае штур хан не, мо жаш са-

чыць, на прык лад, за скач ка мі ці бе гам. 

А да Алім пі я ды да вя ло ся сур' ёз на рых-

та вац ца. Я за паў го да да ве даў ся, што 

мя не ту ды ад праў ляе кі раў ніц тва. Па чаў 

чы таць пра алім пій скія ві ды спор ту, са-

чыць за эта па мі Куб ка све ту, дзе ад бі-

ра лі ся на шы спарт сме ны. Але 60—70 % 

ма іх сю жэ таў — ка ля а лім пій ская тэ ма-

ты ка, а не спа бор ніц твы. Гэ та цу доў ны 

во пыт, жур на ліст па ві нен быць уні вер-

саль ны. Ся род ма іх доб рых зна ё мых, 

да рэ чы, ёсць спарт сме ны, на прык лад 

Алі на Та лай, — мы з ёй у ад ной ка ман-

дзе, якая ство ра на для па пу ля ры за цыі 

ма ра фо ну.

— Пра цяг не це ў ёй удзель ні-

чаць?

— Так, на шы што га до выя трэ ні роў кі 

хут ка ад но вяц ца. Люб лю гэ ты пе ры яд 

пе рад паў ма ра фо нам і сам паў ма ра-

фон. Але бег — не зу сім маё. Больш 

па да ба юц ца гуль ня выя ві ды спор ту і 

вя лі кі тэ ніс.

— Яў ген, на вош та вы фа та гра фу-

е це ся і вы клад ва е це ў се ці ва здым кі 

з Мі ка ла ем Бас ка вым, Фі лі пам Кір ко-

ра вым, Аляк санд рам Са ла ду хам?

— Каб даць гле да чу ад чу ван не та-

го, што ад бы ва ец ца па-за кад рам, па-

за сцэ най, эмо цыі, якія яны не ба чаць. 

Гэ та да ты чыць тэ ле ві зій ных пра ек таў, 

асаб лі ва «Еў ра ба чан ня». Гэ та не спо-

саб са ма сцвяр джэн ня, мне па да ба ец ца 

дзя ліц ца эмо цы я мі, ка лі лю дзі ўцяг ва-

юц ца, удзель ні ча юць. Ка лі на пя рэ дад ні 

та го ж «Еў ра ба чан ня» на пра ця гу тыд ня 

ты рас каз ва еш, якія лю дзі мі ма ця бе 

пра хо дзяць, якія мік ра фо ны бу дуць у 

вы ка наў цаў, як збі ва юц ца ар тыс ты пад-

час паў заў, роз ныя сак рэ ты, то ін та рэс 

па да гра ва ец ца, гле да чы ча ка юць гэ та 

шоу.

А з Фі лі пам Кір ко ра вым, да рэ чы, пас-

ля «Еў ра ба чан ня» мы доб ра па зна ё мі-

лі ся. Ця пер пе ра піс ва ем ся, у «Ін стаг ра-

ме» аб мень ва ем ся ві дэа, я скід ваю, як 

у нас ад ры ва юц ца на ме ра пры ем ствах 

пад яго «Цвет на стро ения синий».

Пра «Еў ра ба чан не» 
і «Сла вян скі ба зар»

— Вы па бы ва лі на шас ці «Еў ра-

ба чан нях». Зра зу ме лі, як яго вый-

граць?

— Та кое пы тан не я за да ваў ге не раль-

на му прад зю са ру кон кур су. І ён ска заў, 

што сак рэт ёсць, але не рас крыў яго. 

Ве да е це, на ват ка лі ты зна хо дзіш ся ў 

цэнт ры па дзей «Еў ра ба чан ня», та бе не 

ад кры ва ец ца неш та асаб лі вае. Але ві-

да воч на, што гэ та заў сё ды пі яр, гіс то-

рыя, якая доб ра пра да ец ца, і гля дач на 

яе вя дзец ца. Прос та пес ні і шоу сён ня 

неда стат ко ва. Сё ле та Нэ ту вез лі мі ні мум 

як фа ва рыт ку, Саль ва до ра ле тась — ад-

на знач на як пе ра мож ца. Ва кол спе ва ка 

ства ра ец ца ат мас фе ра, у якой яго па чы-

на юць ус пры маць. На жаль, бе ла ру сы не 

ства ра юць пес ню-пе ра мож цу. У Нар ве-

гіі, не са май му зы каль най на цыі, ты ся-

чу за явак пры хо дзіць на на цы я наль ны 

ад бор, а ў нас — сот ня. Зра зу ме ла, што 

з ты ся чы ляг чэй вы браць. На наш на-

цы я наль ны ад бор ча сам прад стаў ля юць 

та кія пес ні, якія на «Еў ра ба чан ні» на ват 

пра гу чаць не мо гуць.

— Па зна ё міць гле да чоў і пад піс чы-

каў з ат мас фе рай свя та вы імк ну лі ся 

мі ну лым ле там на «Сла вян скім ба за-

ры». Ча му гэ та ідэя не пры жы ла ся?

— На той мо мант у Бел тэ ле ра дыё кам-

па ніі бы ла рэ корд ная коль касць пра гля-

даў у са цы яль ных сет ках. І я пра па на ваў 

кі раў ніц тву, што ма гу па ка заць «Сла вян-

скі ба зар» не та кім, якім пры звы ча і лі ся 

яго ба чыць. Ха це ла ся пе ра даць за ку-

ліс ную ат мас фе ру, рас ка заць, пра што 

ду ма юць ар тыс ты, як хва лю юц ца пе рад 

вы ха дам. Ака за ла ся, што амаль на па-

ло ву кан цэр таў ува ход нам за ба ро не ны. 

Каб за ку лі са мі не бы ло жур на ліс таў, 

па тра ба ва ла не ды рэк цыя фес ты ва лю, 

а ар га ні за та ры кан цэр таў... Та му сё ле-

та я вы ра шыў не ехаць. Хоць на тым жа 

«Еў ра ба чан ні» акрэ ды ту юць на ват бло-

ге раў, якія вя дуць не вя лі кую ста рон ку, 

а на цы я наль ныя ка на лы ўво гу ле мо гуць 

зна хо дзіц ца амаль ўсю ды.

— Ня гле дзя чы на час тыя ка ман-

дзі роў кі, ве даю, што не ад мо ві лі са бе 

ў за да валь нен ні за вес ці кош ку...

— ...абі сін скай па ро ды, яе ка ле га 

па рэ ка мен да ва ла, ве да ю чы мой рытм. 

Я спа чат ку не па ве рыў, што яна пад-

строй ва ец ца пад жыц цё гас па да ра. 

Ака за ла ся, што так: пры хо дзіш да до му, 

са дзіш ся за стол па ес ці, яна са дзіц ца по-

бач. Гу ляе, ка лі я гля джу тэ ле ві зар, спіць, 

толь кі ка лі і я сплю. Ра ні цай, ка лі ў мя не 

зво ніць бу дзіль нік, і яна ба чыць, што я 

яшчэ сплю, па чы нае бу дзіць. Мой ад' езд 

не як ад ра зу ад чу вае. Вель мі нер ву ец ца, 

ка лі ба чыць пус ты рас кры ты ча ма дан, 

які я му шу збі раць, хоць і гу ляе з ім.

Але на КРА ВЕЦ.

«СКІ НУЎ КІР КО РА ВУ ВІ ДЭА, 
ЯК У НАС АД РЫ ВА ЮЦ ЦА ПАД ЯГО ПЕС НЮ»

З Фі лі пам 
Кір ко ра вым.

Чып сы 
двой чы пад па лі лі за вод

Па жар ныя аме ры кан ска га го ра да Ос тын (штат Тэ-

хас) двой чы за ты дзень вы яз джа лі ту шыць за вод 

з-за са ма ад воль на га ўзга ран ня ку ку руз ных чып саў, 

па ве дам ляе «Русс кая служ ба Би-би-си».

На за вод зе тэс ці ра-

ва лі но выя спо са бы ўты-

лі за цыі ад хо даў вы твор-

час ці, ад нак «штось ці 

пай шло не так», ад зна-

ча ец ца ў па ве дам лен ні 

па жар на га дэ парт амен-

та го ра да. «Ку ку руз ныя 

чып сы іг ра юць важ ную 

ро лю для мяс цо ва га біз не су. І мы іх ус пры ма ем сур' ёз на, 

та му што з імі мы спа жы ва ем та кую важ ную ежу, як чы лі 

кон ке са, со ус саль са, на ча і ін шыя пры сма кі, не аб ход ныя 

тэх асцу для паў на вар тас на га жыц ця і кам фор ту. Так што 

ўя ві це на ша хва ля ван не, ка лі нас вы клі ка лі на па жар з-за 

ўзга ран ня на фаб ры цы па вы твор час ці ку ку руз ных чып саў. 

І не адзін раз, а двой чы!» — ад зна ча ец ца ў па ве дам лен-

ні. Шко ду ад па жа ру аца ні лі як ня знач ную: зга рэ лі толь кі 

скрын кі з ад хо да мі і па цяр пеў фа сад бу дын ка. Ас тат нія 

скрын кі па жар ныя вы ра шы лі ўта піць, каб не да пус ціць но-

вых вы пад каў са ма за га ран ня.

У Вя лі ка бры та ніі прай шлі 
тра ды цый ныя гон кі 
слі ма коў

У граф стве Нор фалк прай шлі што га до выя спа бор-

ніц твы па між слі ма ка мі на хут касць. За бе гі ад бы ва-

юц ца там ужо больш за паў ста год дзя.

Слі ма кі па він ны бы лі 

пе ра адо лець дыс тан цыю 

ў 33 сан ты мет ры — вы-

паўз ці з ма лень ка га кру-

га і да паўз ці да са ма га 

вя лі ка га. На та кіх спа бор-

ніц твах са праў ды мож на 

за снуць, ка лі не хва рэ-

еш за сваю па да печ ную. 

«Спарт сме наў»-бе гу ноў рых ту юць за доў га і тры ма юць на 

асаб лі вай ды е це: шмат ліс ця і ва ды. Удзель ні чаць мо жа 

кож ны. Пры гэ тым слі ма коў мож на бы ло пры нес ці з са бой 

ці вы браць ся род ужо пра фе сій ных спарт сме наў, якіх пра па-

ноў ва лі ар га ні за та ры. У гэ тым го дзе пе ра мог слі мак, яко га 

ўла даль нік знай шоў у сва ім са дзе ў дзень спа бор ніц тваў. 

Яму да стаў ся прыз у вы гля дзе пуч ка са ла ты.

Рэ корд спа бор ніц тваў быў уста ля ва ны ў 1995 го дзе. Та-

ды слі мак Ар чы пра поўз 33 сан ты мет ры за дзве хві лі ны і 

20 се кун даў. Да рэ чы, мі ну лай зі мой у бры тан скім Плі му це 

ад мя ні лі гон кі слі ма коў з-за ма ра зоў. Вы свет лі ла ся, што 

слі ма кі па ча лі ўпа даць у спяч ку і ста лі за над та мля вы мі для 

та го, каб поў заць на вы пе рад кі.

Ста га до вая ба бу ля 
пра гна ла зла дзе яў пал кай

Са ста рэ лая жы хар ка ня мец ка га Бер лі на на кі ну ла ся на 

зла дзе яў з пал кай, па ве дам ляе вы дан не Thе Lосаl.

Дзве зла мыс ні цы 

ўвар ва лі ся ў ква тэ ру 

103-га до вай нем кі, ка лі 

тая ад кры ла ўва ход ныя 

дзве ры. Яны ад вя лі яе 

на кух ню і за па тра ба-

ва лі пад пі саць ней кія 

да ку мен ты. Яшчэ адзін 

зла чынец за стаў ся на лес віч най клет цы. У па лі цыі лі чаць, 

што ён меў на мер вы нес ці каш тоў ныя рэ чы, па куль яго на-

пар ні цы ад цяг ва лі ўва гу гас па ды ні. Ба буль ка ад мо ві ла ся 

пад піс ваць па пе ры, а ка лі ад на з жан чын па ды шла за над та 

бліз ка, з не ча ка най жва вас цю сха пі ла кій і з яго да па мо гай 

вы гна ла абедз вюх за па рог. Пас ля гэ та га ўсе трое зла мыс-

ні каў збег лі. Доў га жы хар ка не па цяр пе ла.

Па жар ныя вы ра та ва лі 
фран цу за ад гор на га каз ла

У фран цуз скай ка му не Ба дзі нар-сюр-Вер дон на мяс-

цо ва га жы ха ра на паў гор ны ка зёл. Каб да па маг чы 

муж чы ну, прый шло ся вы клі каць вы ра та валь ны вер-

та лёт, па ве дам ляе Frаnсе Blеu.

Жы вё ла на па ла на 

56-га до ва га пен сі я не ра, 

ка лі той ра біў ра ніш нюю 

пра беж ку. Ра ту ю чы ся ад 

каз ла, муж чы на за лез на 

дрэ ва і па тэ ле фа на ваў у 

эк стран ныя служ бы. На 

мес ца пры бы лі ме ды кі і 

вер та лёт па жар най служ бы, які вы ка рыс тоў ва ец ца для эва-

ку а цыі лю дзей у не бяс печ ных умо вах. Муж чы на абы шоў ся 

не каль кі мі сі ня ка мі і ўда ра мі.

Іван КУ ПАР ВАС
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