
6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні-
цы, Бе ла русь!
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла-
дам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
23.55 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.35 Зо на 
Х.
9.10 У цэнт ры ўва гі.
10.00 Ме лад ра ма «Ка хан не 
з ак цэн там».
12.10 Тры лер «Ма та дор».
13.50 Жур на лісц кае рас сле-
да ван не.
14.15 Ва кол пла не ты.
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Дак. се ры ял «Аз бу ка 
доб ра га са ма ад чу ван ня».
16.00 «Зор нае жыц цё». «Са-
мыя зайз дрос ныя жа ні хі і ня-
вес ты све ту».
16.55 «Усе пес ні для ка ха-
най». Кан цэрт.
19.20 Спе цы яль ны рэ пар таж 
АТН.
19.55 Се ры ял «Зем скі док-
тар. Пра цяг».
21.00 Па на ра ма.
21.45 Ка ме дыя «Агент 117: 
шпі ён скае гняз до».
0.10 Дзень спор ту.

7.00 Ра нi ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Ба я вiк «Ма ёр Вет-
раў». 1-я се рыя.
10.15 На вi ны на двор'я.
10.50 Ка ме дыя «Ку паль ская 
ноч».
12.20 Тэ нiс. Уiм блдон. Агляд.
13.20 Кi на апо весць «Ру i ны 
стра ля юць». 1-я се рыя.
14.40 Пад гры фам «Вя до-
мыя».
15.15 Мiс ты ка «Вiй».
16.45 Бе ла рус кая ча сiн ка.
19.00 Се ры ял «Лю дзi Шпа-
ка». 1-я i 2-я се рыi.
21.25 КЕ НО.
21.30 Се ры ял «Дзяр жаў ная 
мя жа».
22.55 Дак. се ры ял «Будзь у 
то ну се».

23.30 Се ры ял «След ства вя-
дзе Да Вiн чы».

8.00, 12.00, 16.00, 22.50 «Мой 
го рад». Слаў га рад.
8.15, 17.15 «Рос чырк ча су». 
Мас так Аляк сандр Ме мус.
8.30 «Лю боў». Дак. фільм пра 
за слу жа ную ар тыст ку Бе ла-
ру сі Лю боў Ру мян ца ву.
8.55 «Ша гал... Ша гал...». 
Спек такль.
10.00, 17.30 «Пі тэр Пэн». 
Фільм-каз ка.1-я се рыя.
11.10, 15.45 «Геа дэз іч ная Ду-
га Стру вэ». На ву ко ва-па пу-
ляр ны фільм.
11.35, 19.10 «Ста ра жыт нае 
сло ва. Лёс Мі ха і ла Баб роў-
ска га». Дак. фільм.
12.15, 20.45 «За мах». Дэ тэк-
тыў. 1-я і 2-я се рыі.
13.45, 18.40 «Свет пры ро ды». 
Па ча так еў ра пей скіх рэк.
14.20 «Да лё кае і бліз кае». 
Дак. фільм.
14.40 «Бла сла ві це на ве даць 
абі цель». Пра му зей-за па вед-
нік А.С. Пуш кі на.
15.15 «Пры го ды за шыр май, 
або Звя за ныя ад ной ніт кай». 
Дак. фільм.
16.15, 22.15 «Пін ская фла ты-
лія». Дак. фільм.
16.55 «Свя ты ні по лац кай зям-
лі». Дак. фільм.
19.35 «Шчы рыя пры знан-
ні» Дз. Смоль ска га». Дак. 
фільм.
20.15 «По лацк». Дак. фільм.
20.30 Ка лы хан ка.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
6.05 «На ша ра ні ца».
9.05 Кон ту ры.
10.05 «Жыць здо ра ва!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 Се ры ял «За кры тая 
шко ла».
12.10 Се ры ял «Жа но чы док-
тар 2».

13.10 «Доб ра га зда ро вей-
ка!».
14.00 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Двух лё саў лі нія ад-
на».
16.15 «Зра зу мець. Да ра-
ваць».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік». 
«Пётр Шу маў. Чор на-бе лы 
лёс».
18.50 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Ліст ча кан-
ня».
22.15 Се ры ял «Цю до ры».
0.25 Маст. фільм «За над та 
кру та для ця бе».
2.25 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».
6.10, 17.20 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя 
доб ра га на строю».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-
спорт».
8.30 «Ты дзень».
9.40 «Вя лі кае сне дан не».
10.20 «Гля дзець усім!».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 «Сло ва жан чы не». Се-
ры ял.
12.30 «Джэй мі: абед за 30 
хві лін».
13.00 «Жан чы ны ХХ ста год-
дзя».
13.50 «Вя лі кі го рад».
14.30 «Зор ны рынг». Дай-
джэст.
15.30 «Ежа ба гоў».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Па за ко не».
18.30 «Пад ма ну тыя на ву-
кай».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Доб ры ве чар, ма лы».
20.40 Маст. фільм «Да ры ан 
Грэй».
23.00 «Ва ен ная тай на».
0.45 «Марш рут». Се ры ял.

5.00 Се ры ял «Агонь ка хан-
ня».

6.40 Се ры ял «Ара бе ла вяр-
та ец ца».
7.05 «Цік-так».
7.20 М/с «Смя ша ры кі».
8.30 Се ры ял «Ёхан ды 
Мар'я».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
На ві ны Са друж нас ці (бя гу чы 
ра док).
9.10, 3.00 Маст. фільм «Ган-
на і ка ман дор».
10.40 «Ра зам».
11.45 «Агуль ны ры нак».
12.25 Се ры ял «Суд».
14.00 «Зла чын ства і па ка ран-
не».
14.30 «Агуль ны ін та рэс».
15.25 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».
17.00, 22.25 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
18.30 «Ак цэн ты».
18.45, 1.20 Се ры ял «За кон і 
па ра дак».
21.25, 4.25 «Су свет ная ка-
на па. Ка зань. Уні вер сі я да 
2013».
21.55 «На ро джа ныя пе ра ма-
гаць».
23.15 Се ры ял «Муж чы ны не 
пла чуць».
0.55 «Зроб ле на ў СССР».

7.00, 11.55, 18.40, 21.00, 23.45 
«На двор'е».
7.05 «На ры бал ку».
7.20 М/с «Лi га спра вяд лi вас-
цi».
7.40, 14.20 Се ры ял «Пу а ро 
Ага ты Крыс цi».
9.25, 17.55 Се ры ял «Дзён нi кi 
вам пi ра».
10.10 «Сi не ма тог раф». Маст. 
фiльм «Не пры ем нас цi з Га-
ры».
12.00 Маст. фiльм «Мас ка 
Зо ра».
16.00 Мульт па рад.
16.30 «Мой лю бi мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Свет без кан-
ца».
18.45 Се ры ял «Пра слуш-
ка».
20.45 «Ве чар нi ца».
21.05 Дра ма «Гуль нi ро зу-
му».
23.30 «Кi на блак нот».

6.00, 1.00 «PLAY».
8.00, 14.00, 18.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
8.30, 17.30 «С.У.П.».
9.00 «Жон кi алi гар хаў».
10.00, 19.00 Се ры ял «Ама-
зон кi».
11.00, 22.20 Се ры ял «Мар-
го ша».
12.00 «Ад ны до ма».
12.30 «Ку ды пры вод зяць ма-
ры».
13.00, 16.30 Скетч-шоу «Анек-
до ты».
13.30, 17.00 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсiх».
14.30, 23.30 «Улёт нае вi дэа».
15.00 Се ры ял «Ка дэц тва».
16.00, 18.30 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
20.00 Се ры ял «Та та вы доч кi. 
Ня вес ты».
21.10 Се ры ял «Дзет ка».
0.00 «Да рож ныя вой ны».
0.30 «Ч.П?».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.00 «Кар ці на све ту».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.30 «Ранішняя@пошта».
12.00 «Пра мы эфір».
13.00 «Асаб лі вы вы па дак».
13.50, 16.50, 19.50, 23.35 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 «1000 дро бя зяў». Ток-
шоу.
15.10 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.55, 22.40 Се ры ял «Зем скі 
док тар. Пра цяг».
17.15 Мяс цо вы час. Вест-
кі—Маск ва.
17.30 Вест кі. Дзя жур ная 
часць.
17.50 Се ры ял «Тай ны ін сты-
ту та вы са ка род ных дзяў-
чат».
18.50 Се ры ял «Еф ра сін ня. 
Та еж нае ка хан не».
20.45 Се ры ял «Агент».
23.45 Се ры ял «Па ца луй це 
ня вес ту!».
0.40 «Веч ны ча ла век, або 
Апо весць Ту рын скай Пла-
шча ні цы».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.40, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён ня.
11.00 «Да су да».
11.55 «Суд пры сяж ных».
13.25 Се ры ял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».
15.10 «Спра ва гус ту».
15.40, 18.30 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
16.25 Пра ку рор ская пра вер ка.
17.35 Ба я вік «Бра це ні кі».
19.35 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы».
21.20 Се ры ял «Мян тоў скія 
вой ны».
23.05 Сён ня. Вы ні кі.
23.30 Се ры ял «Глу хар. Пра-
цяг».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
12.00 На ві ны.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 Ра ні ца з 
ІН ТЭР ам.
9.10 Юбі лей ны кан цэрт Мі ха і-
ла Жва нец ка га.
10.20 Фе е рыя па да рож жаў.
10.50, 1.25 Ся мей ны суд.
11.35, 23.00 Ле ген ды бан дыц-
кай Адэ сы.
12.20, 15.40, 1.05 Дак. се ры ял 
«Парт рэ ты дзі кай пры ро ды».
12.40, 18.25, 5.10 Се ры ял 
«Анёл-ахоў нік».
13.25, 23.30 «Са ма зван цы-3».
15.00 Су до выя спра вы.
16.00 Па за во чы.
16.45 Дак. се ры ял «Га лі вуд-
скія па ры».
17.35, 4.25 Да вай па жэ нім ся!
19.15, 2.15 Дак. се ры ял «Мес-
цы сі лы».
20.00, 3.00 Пад ра бяз нас ці.
20.30 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».
21.15, 3.30 Се ры ял «Лю дзі 
і це ні-1».
22.10, 5.55 Се ры ял «Вя роў ка 
з пяс ку».

5.00 «Быў час». 2009 год.
6.00 «Цве цiк-ся мi цве цiк». 
Маст. фiльм.

6.40 «Лю боў Ар ло ва». 1969 
год.
7.30 «Хiт-па рад «Астан кi на». 
1992 год.
9.00 «За ды як». Маст. 
фiльм.
10.10 «Бе лыя но чы». Кан цэрт-
ная пра гра ма. 1992 год.
11.00 «Ан та ло гiя гу ма ру. 
Сак рэт акт ры сы». Пра жыц-
цё i твор часць Т.I. Пель тцэр. 
1994 год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 «Алi са». 1991 год.
14.00 «Тэ ат раль ныя су стрэ-
чы». 1966 год.
15.10 «Пра гра ма «А». 1989 
год.
16.40 «Адзiн дзень ад на го го-
да». Дак. фiльм.
17.00 «З на мi не за су му еш». 
«Па за ко не iнер цыi». Тэ ле-
спек такль для дзя цей. 1985 
год.
18.00 «Сяб роў ства». Дак. 
фiльм.
18.20 «На дне». Фiльм-спек-
такль мас коў ска га тэ ат ра 
«Су час нiк». 1972 год. 1-я 
част ка.
20.00 «Час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Крас ная пло шча. Зор кi 
ся род зо рак». Кан цэрт. 1992 
год. 1-я част ка.
22.40 «Сля ды за ста юц ца». 
Дак. фiльм.
23.00 «Iн сты тут ча ла ве ка. Пра 
за ба ро не нае». 1990 год.
0.00 «Бу дзiль нiк» «Да вай це 
па зна ё мiм ся!». 1981 год.
0.40 «Алi-Ба ба i со рак раз бой-
нi каў». Му зыч ны фiльм-спек-
такль. 1983 год.
2.00 «Час».
4.00 «Кi на па на ра ма». 1990 
год.

9.00 Уні вер сі я да. Ака дэ міч нае 
вес ла ван не.
11.30, 1.15 Ра лі-рэйд. Шаў ко-
вы шлях.
11.45, 23.35 Ве ла спорт. Тур 
дэ Франс.
13.15, 17.00 Уні вер сі я да.
16.00, 1.30 Фут бол. Чэм пі я нат 
све ту (U-20).

20.45 Лёг кая ат ле ты ка. Зя лё-
нае свят ло.
21.00 Вось гэ та дзі ва!!!
21.15 Еў рас порт. Топ-10.
21.45 Пра рэ слінг.
23.15 Кон на спар тыў ны ча со-
піс.
23.30 Біз нес-клас.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па між на мі».
5.15, 8.00, 12.55, 2.20 Се ры ял 
«Мая сям'я».
6.15 Ка ме дыя «Лю бовь-мор-
ковь».
9.00 Ка ме дыя «Больш, чым 
ся бар».
11.15 Ка ме дыя «Лю бовь-мор-
ковь 2».
14.10 Ка ме дыя «Сверб сё ма-
га го да».
16.00, 21.00, 21.35, 23.50 Се-
ры ял «Страх, стрэс і злосць». 
1-я се рыя.
17.20 Ка ме дыя «Па той бок 
лож ка».
19.20 Ка ме дыя «Будзь це як 
до ма».
22.10 Ка ме дыя «Фан то цы ідзе 
на пен сію».
0.10 Ка ме дыя «Плю ша вы сін-
дром».
3.25 Ка ме дыя «Яе па-ра-
ней ша му пра сле дуе ня год-
нік».
4.40 «Ка ме ды ян ты. Леп-
шае».

2.00, 8.00, 14.00 Маст. фiльм 
«Свiс таць усiх на верх!».
3.10, 9.10, 15.10 М/с «Алi са 
ў кра i не цу даў», 1-я се рыя. 
Збор нiк м/ф «Сяб ры та ва ры-
шы». «Ка мi но».
4.00, 10.00, 16.00 М/с «Вя лi-
кая эн цык ла пе дыя пры ро ды». 
Каз кi Ан дэр се на. «Вя лi кi пад-
зем ны баль». Каз кi за меж ных 
пiсь мен нi каў. «Сар дэч на за-
пра ша ем».
5.00, 11.00, 17.00 Маст. фiльм 
«Хва лi Чор на га мо ра». М/ф 
«Ка ла бок».
6.30, 12.30, 18.30 М/с «Ле ген-
да пра Зо ра».
7.00, 13.00, 19.00 «Уро кi цё-
тач кi Са вы». Збор нiк м/ф. «Як 

ка за кi соль куп ля лi». «Фаль-
шы вая но та». «Цу доў ная Мар-
га рэт i Чэ ры-флей».

6.00 М/ф.
8.00, 3.30 «Ка мi сар Мег рэ». 
Се ры ял.
9.00, 18.30, 1.50 «Фат ма гуль». 
Се ры ял.
10.45, 17.00 «Па ра лель ны 
свет». Дак. се ры ял.
11.45, 16.00 «Ва раж бiт ка». 
Дак. се ры ял.
12.45, 18.00 «Па ляў нi чыя на 
пры вi даў». Дак. се ры ял.
13.30 «Рыа». Анi ма цый ны 
фiльм.
15.00, 1.05 «Мен та лiст». Се-
ры ял.
20.15 «Не пе ра мож ны». Се-
ры ял.
21.15, 4.15 «Як ка жа Шар лi». 
Маст. фiльм.
23.20 «Кан ты ну ум». Се ры ял.
0.10 «Па ляў нi чыя на чу жых». 
Се ры ял.

5.00, 12.40 Дра ма «У па го нi за 
шчас цем».
7.05 Ме лад ра ма «Бруд ныя 
тан цы 2».
8.40 Маст. фiльм «Шко ла ро-
ка».
10.35 Дра ма «Дзе вяць».
14.45 Дра ма «Апош няя за-
сло на».
16.20 Ба я вiк «Аб ра ба ван не 
па-iталь ян ску».
18.20 Тры лер «Не да ты каль-
ныя».
20.10 Ка ме дыя «Тэр мi нал».
22.25 Дра ма «Я так даў но ця-
бе ка хаю».
0.30 Ба я вiк «Асаб лi вае мер-
ка ван не».
2.55 Дэ тэк тыў «Пе ра клад чы-
ца».

6.00 Дэ тэк тыў «Пры го ды Шэр-
ла ка Холм са i док та ра Ват са-
на: Са ба ка Бас кер вi ляў».
8.00 Ка ме дыя «Ал хi мi кi».
10.00 Тра гi ка ме дыя «Эй фа-
рыя».
12.00 Дра ма «Дон-Кi хот».

14.00 Ме лад ра ма «За ла тыя 
ня бё сы».
16.00 Дэ тэк тыў «Сi няя ба ра-
да».
18.00 Тра гi ка ме дыя «Не адэ-
кват ныя лю дзi».
20.00 Дра ма «Жы вы».
21.50 Дра ма «Па ляў нi чы».
23.50 Дра ма «Жыць».
2.10 Ка ме дыя «Муж чын ская 
жа но чая гуль ня».
4.10 Ме лад ра ма «Ча ла век-
ве цер».

5.00, 21.00, 0.00 Ліх ту гі за мя-
жой.
6.00, 10.00 Звя ры-ты та ны.
7.00, 15.00 У по шу ках акул.
8.00, 16.00 Скар ба шу каль ні кі.
9.00, 12.00, 17.00 Аў та-SOS.
11.00, 19.00, 3.00 Ту рэм ныя 
на гляд чы цы.
13.00, 18.00, 2.00 Вай на ге-
не ра лаў.
14.00 Гі е на: ца ры ца дра пеж-
ні каў.
20.00, 23.00, 4.00 80-я: дзе ся-
ці год дзе, якое ства ры ла нас.
22.00, 1.00 Тай ныя гіс то рыі 
НЛА.

7.00 Рэ аль ныя даль на бой-
шчы кі.
7.50, 12.20, 3.05 Цу ды, ство-
ра ныя ру ка мі.
8.40, 20.05 Па тра бу ец ца збор-
ка.
9.10, 20.35, 4.45 Як пра цу юць 
ма шы ны.
9.35, 15.30, 5.10 Эк стрэ маль-
ная ры бал ка.
10.30, 2.15 Ча му? Пы тан ні 
све та бу до вы.
11.25, 17.20, 3.55 Раз бу раль-
ні кі ле генд.
13.15, 0.00 Top Gear.
14.10, 6.05 Вя лі кі ма хі на тар.
15.05 Ма хі на та ры на тра се.
16.25 Ма шы ны сла вы.
18.15 Па ляў ні чыя на рэ лік віі.
19.10 Па ляў ні чыя на скла ды.
21.00 Ры бал ка го лы мі ру ка мі.
22.00 Ле дзя ное зо ла та.
23.00 Аляс ка: апош няя мя жа.
0.55 Мон стры ўнут ры мя не.
1.50 Ма лан ка выя ка та стро-
фы. 
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ПРА ТА ЛЕН ТЫ I АМ БI ЦЫI
Сё ле та жу ры на цы я наль на га 

ад бо ру раз гля да ла 48 за явак. 
Мно га гэ та цi ма ла? Люд мi ла Ба-
ра дзi на лi чыць, што зу сiм ма ла. 
I ад ной з пры чын на зы вае тое, 
што пры знач най коль кас цi дзi-
ця чых кон кур саў у кра i не ня ма 
маш таб на га, са праў ды ўсе агуль-
на га пра ек та, якi мi бы лi ра ней 
«Усе мы ро дам з дзя цiн ства» i 
«Су зор'е на дзей». Та ды кож ная 
воб ласць прад стаў ля ла па 25 
ну ма роў — тан ца валь ных, ва-
каль ных, iн стру мен таль ных. А 
перш чым ра бiць вы нi ко выя шоу 
у Мiн ску, ар га нi за та ры вы яз джа-
лi ў кож ны рэ гi ён i пра гля да лi, 
пра слу хоў ва лi да 300 (!) удзель-
нi каў не толь кi з аб лас ных i ра-
ён ных га ра доў, але i з не вя лi кiх 
па сёл каў i вё сак. Ця пер сi ту а цыя 
iс тот на змя нi ла ся, i ў ад бор на 
дзi ця чае «Еў ра ба чан не» трап ля-
юць ня мно гiя.

— Па ло ва фi на лiс таў сё лет-
ня га ад бо ру — мiн ча не. Яны 
са праў ды мац ней шыя за кан-
ку рэн таў?

— Тлу ма чэн не не з вя сё лых: 
для та го, каб доб ра прад ста вiць 
пес ню, трэ ба мець, мяк ка ка-
жу чы, не пус ты ка ша лёк. Аран-
жы роў ка, кас цю мы, на ват са ма 
пес ня (у пра вi лах аб умоў ле на, 
што да рос лыя кам па зi та ры мо-
гуць аказ ваць да па мо гу дзе цям) 
— усё гэ та каш туе не ма лых гро-
шай. А гро шай i маг чы мас цяў 
са праў ды больш у Мiн ску. Мне 
зда ец ца, аб лас ным упраў лен ням 
куль ту ры i аду ка цыi вар та бы ло 
б аб' яд наць i ска ар ды на ваць на-
ма ган нi, каб да па маг чы та ле на вi-
тым дзе цям, чые баць кi не мо гуць 
па цяг нуць та кiя сур' ёз ныя вы дат-
кi, за пi саць хоць бы фа наг ра му. 
Кас цю мы i ўсё ас тат няе — гэ та 
по тым, пе рад усiм важ на вы явiць 
та лен ты i па спры яць iх пра соў-
ван ню. Бо вель мi не хо чац ца, каб 
наш кон курс — як i ўся кi iн шы дзi-
ця чы кон курс — пе ра тва рыў ся ў 
спа бор нiц тва ам бi цый за мож ных 
баць коў i баць коў, якiя зай ма юць 
сур' ёз ныя па са ды.

— Бы лi прэ цэ дэн ты?
— Зван кi та ко га кштал ту бы-

лi. Яшчэ да пад вя дзен ня вы нi каў 
ад бо ру ма цi ад на го з удзель нi каў 
за пi са ла ся на пры ём да мi нiст-
ра куль ту ры, каб па скар дзiц ца, 
што яе дзi ця «не пра пус цi лi». Гэ-
та, без умоў на, не пры ем на. Але 

што год у нас за ся дае прад стаў-
нi чае жу ры — у яго ўва хо дзяць 
кам па зi та ры, му зы кан ты, па пу-
ляр ныя вы ка наў цы, прад стаў нi кi 
Мi нiс тэр ства куль ту ры, Мi нiс тэр-
ства аду ка цыi — i «ку пiць» яго цi 
на цiс нуць на кож на га па асоб ку 
не маг чы ма. Да та го ж у кож на га 
з нас свае гус ты, свае сiм па тыi 

i па ды хо ды да ацэ нак — у ней-
кiх мо ман тах мы па га джа ем ся, 
у ней кiх, на ад ва рот, спра ча ем-
ся...

Я ра зу мею, што заўж ды бу-
дуць па крыў джа ныя i тыя, хто 
не прай шоў ад бор. Трэ ба не ад-
чай вац ца, а пра ца ваць да лей, 
удзель нi чаць у iн шых кон кур-
сах... Хоць i ў гэ тым ве даць ме ру. 
Не ка то рыя баць кi на кi роў ва юць 
сва iх дзя цей з ад на го кон кур су 
на дру гi так час та, што ўзнi кае 
пы тан не: цi па спя ва юць дзе цi ву-
чыц ца, цi за ста ец ца ў iх час яшчэ 
хоць на што-не будзь? I дру гi мо-
мант: вы праў ля ю чы дзi ця на той 
цi iн шы кон курс, вар та дак лад-
на ўсве дам ляць, на што гэ та ро-
бiц ца: каб та та з ма май уба чылі 
сваю «кры вiн ку» на эк ра не, аль-
бо на са мрэч дзi ця на столь кi ар-
тыс тыч нае, сцэ нiч нае i ва каль на 
адо ра нае? У мя не да гэ туль пе-

рад ва чы ма ста iць кар цiн ка з ад-
на го пра слу хоў ван ня. Дзяў чын ка 
не прай шла ад бор. Ба чы лi б вы, 
як пла ка ла ма ма!

ПРА «ДА РОС ЛЫ СЛЕД» 
У ДЗI ЦЯ ЧАЙ ТВОР ЧАС ЦI

— Тэ мы кон курс ных пе сень 
для «Еў ра ба чан ня» дзiў ныя: 
кве тач кi, аб ло кi, зор кi... I гэ та 
ў ХХI ста год дзi. Су час ных дзя-
цей са праў ды ўсё гэ та хва люе, 
аль бо яны спя ва юць пра тое, 
што ад iх хо чуць па чуць, што iм 
пад каз ва юць да рос лыя?

— Нам заўж ды хо чац ца па-
чуць пес ню цi ка вую, яр кую, за-
па мi наль ную i не па доб ную на iн-
шыя. Не ар ды нар ная пес ня мо жа 
вы клi каць i аб са лют на вар' яц кую 
цi ка васць, i не зра зу ме ла нiз кую 
ацэн ку, як гэ та бы ло з «Ча роў ным 
тру сам». На са мiм дзi ця чым «Еў-
ра ба чан нi» пес ня гу чыць у эфi ры 
ўся го ад ной чы. Зна чыць, яна ад-
ра зу му сiць пры цяг ваць ува гу тэ-
ле гле да ча, «чап ляць» ад па чат ку 
да кан ца. Дру гi важ ны мо мант: 

кон курс змя нiў ся ва ўзрос та вым 
пла не. Ар га нi за та ры, якiя ад па-
чат ку на строй ва лi ся на ўдзел 
дзя цей ад 10 да 15 га доў, ця пер 
скi ра ва ны ў боль шай сту пе нi на 
дзе ся цi га до вых. Так, ле тась пе-
ра маг ла ма лень кая ўкра iн ка На-
сця Пет рык — але, пры га дай це, 
не з дзi ця чай пес няй, зу сiм не 
пра ра мон кi i зо рач кi! У нас, на 
жаль, бы вае гэ такса ма: аль бо 
пес ня ста рэй шая за дзi ця, аль-
бо 12-13-га до вы пад ле так спя вае 
неш та з рэ пер ту а ру ма лод шых 
кла саў. Не пра хо дзiць ця пер i 
ба дзё рае пi я нер скае гу чан не, да 
яко га да гэ туль схiль ныя мно гiя 
му зыч ныя пе да го гi. На огул, пес-
ня му сiць ад па вя даць ха рак та ру 
i здоль нас цям дзi ця цi. Ка лi ёсць 
гэ тае су па дзен не, як бы ло з Лi-
дай За блоц кай (ула даль нi ца 3-га 
мес ца на дзi ця чым «Еў ра ба чан нi-
2011».  — Аўт.), то ну мар атрым-
лi ва ец ца цал кам гар ма нiч ны, i 
ў вы нi ку ёсць уда ча. Яшчэ ад на 
праб ле ма з да па мо гай да рос лых 
кам па зi та раў — мы час та ад-
зна ча ем дру гас насць да сла ных 
пе сень. Кам па зi цыя на гад вае i 
гэ ту, i тую, i яшчэ ней кую. Мне 
мо гуць за пя рэ чыць, што сён ня 
цi не ўсе пес нi на гад ва юць iн-
шыя. До ля праў ды ў гэ тым ёсць, 
i тым не менш, ка лi ў 9 чле наў 
жу ры алю зii за сла ня юць ары гi-
наль ную iдэю — гэ та ад на знач на 
ня ўда ча.

ПРА АД КАЗ НАСЦЬ 
I ЎМЕН НЕ ТРЫ МАЦЬ АД КАЗ

— Баць кi i пе да го гi, хто прай-
шоў праз наш кон курс, па цвер-
дзяць, што да ло ся гэ та вель мi ня-
прос та. Ча му? Дзi ця пе ра ма гае 
ў фi на ле рэс пуб лi кан ска га кон-
кур су. I на на ступ ны ж дзень, а 
то i ад ра зу, на яго аб валь ва ец ца 
прэс агуль най ува гi. Пе ра мож ца 
ад бо ру раз ры ва ец ца па мiж шко-
лай, рэ пе ты цы я мi, тэ ле вi зiй ны мi 
здым ка мi, шэ ра гам ар га нi за-
цый ных пы тан няў. Ён аба вя за-
ны да ваць iн тэр в'ю, на ват ка лi 
гэ та га не хо чац ца i ка лi пы тан нi 
бяс кон ца паў та ра юц ца. Са мае 
не пры ем нае пы тан не, су праць 
яко га я вы сту паю ка тэ га рыч на: 
«Цi хо чаш ты пе ра маг чы? Цi ад-
чу ва еш ты сваю ад каз насць?». 
Ад ка жу за ўсiх удзель нi каў: гэ-
тыя дзе цi, на ту раль на, хо чуць 

пе ра маг чы, а сваю ад каз насць 
ча сам ад чу ва юць больш сур'-
ёз на i глы бо ка, чым удзель нi кi 
да рос ла га «Еў ра ба чан ня»! Груз 
ад каз нас цi, на якой ак цэн ту юць 
ува гу да рос лыя, ду шыць кво лыя 
дзi ця чыя пле чы... Да гэ туль па мя-
таю, як мы з Юрам Дзе мi до вi чам 
у Кi е ве еха лi на фi наль нае шоу. 
Пас ля пе ра не се най траў мы (на 
ад ной з рэ пе ты цый Юра ўпаў i 
зла маў па лец. — Аўт.) ён ад чу-
ваў ся ся бе не вель мi доб ра, але 
ўсё ад но збi раў ся з сi ла мi для 
та го, каб даць «апош нi бой». I 
рап там спы таў у мя не: «Ка лi я 
не па трап лю ў трой ку леп шых 
— пад вя ду кра i ну?». Я ад ка за ла: 

«Ве да еш, Юра, не за леж на ад та-
го, якое мес ца ты сён ня зой меш, 
ты зра бiў ужо вель мi шмат. Усе 
за бу дуц ца, хто пе ра мог на кон-
кур се ў 2009 го дзе, i бу дуць па-
мя таць яго толь кi та му, што там 
быў «Ча роў ны трус».

— Да рэ чы, так яно i атры-
ма ла ся.

— Але для та го, каб усё вый-
шла ме на вi та так, бы ла пра ве-
дзе на вя лi кая пра ца. Пад час 
са мо га кон кур су пуб лi ка ба-
чыць вон ка вы, свя точ ны бок: 
эк скур сii для ўдзель нi каў, кры ху 
дыс ка тэк, кры ху за баў ляль ных 
па дзей — але асноў ны час усё 
ад но зай ма юць рэ пе ты цыi. Пер-
шая рэ пе ты цыя — 40-45 хвi лiн, 
або 5-6 пра го наў пес нi жыў цом. 
Ды яшчэ ста сун кi з прэ сай, у тым 
лi ку за меж най. А гэ та зна чыць, 
што ўдзель нiк, яко га ад праў ля-
юць на кон курс, му сiць не толь кi 

мець вель мi доб рыя ва каль ныя 
здоль нас цi, але i быць стрэ саў-
стой лi вым i фi зiч на моц ным, за-
гар та ва ным.

ПРА ТОЕ, ХТО НА ШТО 
ВУ ЧЫЎ СЯ

— Аса бiс та мя не ўсё больш 
не па ко iць iн шае, — уз ды хае Люд-
мi ла Ба ра дзi на. — Уро кi спе ваў у 
шко ле за вяр ша юц ца ка лi? Пас-
ля 4 кла са. А по тым дзе цi, якiя 
хо чуць спя ваць, iдуць зай мац ца 
ў па за школь ныя эст рад ныя сту-
дыi. Iх, на мой по гляд, у нас сён-
ня вель мi шмат. Праз мер на. На 
жаль, баць кi адо ра ных дзя цей 
час та вя дуць iх не ў му зыч ную 

шко лу, дзе iг ра на iн стру мен це, 
саль фе джыа, хор — усё тое, што 
да зва ляе раз вi ваць слых, у тым 
лi ку ўнут ра ны, i пра ца ваць з го-
ла сам. Пе ра важ ная боль шасць 
та кiх дзя цей зай ма ец ца ў сту ды-
ях. Не ве даю, хто атэс тоў вае i 
цi атэс тоў вае ўво гу ле кi раў нi коў 
гэ тых не злi чо ных сту дый. За тое 
ве даю, што ў не ка то рых з iх вы-
ха ван цы прос та спя ва юць пад 
фа наг ра му, без рас пеў кi, без 
нi чо га, з мес ца ў кар' ер. На якi 
вы нiк мож на раз лiч ваць з та кiм 
па ды хо дам? Не ка то рыя так i не 
рас кры ва юць свой па тэн цы ял, iн-

шыя дзе цi экс плу а ту юц ца кi раў-
нi ка мi сту дый, не вель мi кам пе-
тэнт ны мi ў сва ёй спра ве. Да лё ка 
не кож на му пе да го гу мож на да-
зво лiць пра ца ваць з дзi ця чым го-
ла сам... Ёсць i iн шы бок ме да ля. 
У за пра шаль ным бi ле це на адзiн 

кан цэрт я ба чы ла фо та ўдзель-
нi ка дзi ця ча га «Еў ра ба чан ня» i 
наз ву сту дыi, у якой дзi ця зай ма-
ла ся. Гэт кая рэ кла ма: пры ходзь-
це да нас, i вы мо жа це тра пiць на 
дзi ця чае «Еў ра ба чан не». Баць кi 
пры вод зяць дзi ця, пла цяць гро-
шы за за ня ткi, а по тым не атрым-
лi ва юць вы нi ку, на якi раз лiч ва лi, 
i вi на ва тым ро бiц ца хто за ўгод на: 
гле да чы, бо не аца нi лi; жу ры, бо 
«за су дзi ла». Але толь кi не лю дзi, 
якiя, ма быць, не да стат ко ва пра-
фе сi я наль на па ды шлi да пад рых-
тоў кi. Та му за клi каю баць коў: не 
за бы вай це ся на му зыч ныя шко-
лы! На ад ных толь кi пры род ных 
да ных да лё ка не вы е дзеш. Ад 

пе да го гаў, у сваю чар гу, хо чац ца 
боль шай ад каз нас цi i шчы рас цi: 
ка лi ў чар го ва га вуч ня да стат ко-
ва сцiп лыя му зыч ныя здоль нас цi, 
трэ ба даць зра зу мець баць кам, 
што iх дзi ця мо жа спя ваць у шко-
ле, на ама тар скай сцэ не, але нi-
ко лi не вый грае вя лi кi кон курс i 
не ста не «су пер стар».

— Але, да пус цiм, юны ар-
тыст вый грае: «Сла вян скi ба-
зар у Вi цеб ску», по тым дзi ця-
чае «Еў ра ба чан не». А да лей, за 
рэд кiм вы клю чэн нем — цi шы-
ня... Вы со чы це за лё сам сва iх 
бы лых кан кур сан таў?

— Не тое каб на ўмыс на ад соч-
ва ем, але цi ка вiм ся. Пры чым я 
маю на ўва зе не толь кi пе ра мож-
цаў, а ўсiх, хто пра хо дзiў праз на-
цы я наль ны ад бор. Мно гiя баць кi 
пры ня лi аб са лют на пра вiль нае 
ра шэн не пра цяг ваць му зыч ную 

аду ка цыю дзя цей. Так, Мi ша Лi ла 
па сту пiў у гiм на зiю-ка ледж пры 
Ака дэ мii му зы кi, дзе зай ма ец ца 
Юра Дзе мi до вiч. Ту ды ж пай шоў 
ву чыц ца Кi рыл Ер ма коў, якi ба-
чыць ся бе ў бу ду чы нi не столь кi 
вы ка наў цам, коль кi аў та рам му-
зы кi. Iра Ку ла гi на па сту пi ла ва 
Унi вер сi тэт куль ту ры i мас тац-
тваў. Аляк сей Жы гал ко вiч, акра-
мя за ня ткаў му зы кай, сур' ёз на 
за ха пiў ся кi но, зай маў ся ў ад па-
вед най шко ле-сту дыi. Вель мi ак-
тыў на зай ма ец ца ва ка лам Ра ман 
Во лаз неў, якi блiс ку ча па ка заў 
ся бе ў ра дыё кон кур се «Ма ла дыя 
та лен ты Бе ла ру сi» (да рэ чы, ха чу 
звяр нуць ува гу ўсiх чы та чоў на 
гэ ты вель мi дэ ма кра тыч ны i ра-
зам з тым вель мi перс пек тыў ны 
кон курс, у якiм за яў кi ацэнь вае 
вель мi кам пе тэнт нае i пра фе-
сi я наль нае жу ры, чые па ра ды 
i рэ ка мен да цыi бу дуць вель мi 
ка рыс ны мi i для ар тыс таў, i для 
пе да го гаў).

ПРА ПОС ПЕ ХI I ПА РА ЖЭН НI
Бе ла ру сам грэх скар дзiц ца на 

вы нi кi дзi ця ча га «Еў ра ба чан ня»: 
у нас дзве пе ра мо гi — Ксе нii Сiт-
нiк у 2005-м i Аляк сея Жы гал ко-
вi ча ў 2007-м, «се раб ро» Анд рэя 
Кун ца ў 2006-м i «брон за» Лi дзii 
За блоц кай у 2011-м. На шу кра i ну 
вель мi ўхва ля лi за ар га нi за цыю 
дзi ця ча га «Еў ра ба чан ня-2010». 
Але пра ўсё гэ та з ця гам ча су мы 
за бы ва ем ся, i лю бое iн шае мес-
ца, акра мя пер ша га, ус пры ма ем 
як прой грыш.

— Як нам на ву чыц ца прай-
гра ваць, каб пас ля кон кур су 
не вы плёск ва ла ся на «не пе-
ра мож ных» удзель нi каў хва ля 
агуль на га не га ты ву?

— Я звы чай на на зi раю за 
ўдзель нi ка мi пас ля аб вя шчэн ня 
вы нi каў i здзiў ля ю ся: прад стаў-
нi кi, на прык лад, Нi дэр лан даў, 
Бель гii, Нар ве гii заўж ды ўсмi ха-
юц ца i шчас лi выя, якое мес ца 
нi за ня лi б. А мы праз мер на за-
цык ле ныя на пе ра мо зе. Да вай це 
ўсвя до мiм: нi хто з бе ла ру саў на 
дзi ця чым «Еў ра ба чан нi» не прай-
граў! Не за леж на ад атры ма ных 
ацэ нак i за ня та га мес ца. Прай-
граць — зна чыць вый сцi на сцэ ну 
не пад рых та ва ным, «даць пеў ня», 
дрэн на пра спя ваць. А ка лi той жа 
Юра Дзе мi до вiч па пра сiў зняць 
гiпс i тры маў мiк ра фон абяз бо-
ле ным зла ма ным паль цам, каб 
толь кi гле да чы не па ста вi лi яму 
ба лаў з-за шка да ван ня; ка лi на-
шы дзе цi га то выя бы лi ско чыць 
вы шэй га ла вы, каб толь кi не пад-
вес цi сва iх пе да го гаў, баць коў, 
сяб роў, усю кра i ну — хi ба гэ та 
мож на на зваць прой гры шам?

Гу та ры ла 
Вiк то рыя ЗА ХА РА ВА

�

«Вы праў ля ю чы дзi ця на той цi iн шы кон курс, 
вар та дак лад на ўсве дам ляць, на што гэ та 
ро бiц ца: та му, каб та та з ма май уба чы лi сваю 
кры вiн ку на эк ра не, аль бо на са мрэч дзi ця 
на столь кi ар тыс тыч нае, сцэ нiч нае i ва каль на 
адо ра нае?»

«Я звы чай на на зi раю за ўдзель нi ка мi пас ля 
аб вя шчэн ня вы нi каў i здзiў ля ю ся: прад стаў нi кi, 
на прык лад, Нi дэр лан даў, Бель гii, Нар ве гii 
заўж ды ўсмi ха юц ца i шчас лi выя, якое мес ца 
нi за ня лi б. А мы праз мер на за цык ле ныя на 
пе ра мо зе».

«Баць кi пла цяць гро шы за за ня ткi, а по тым 
не атрым лi ва юць вы нi ку, на якi раз лiч ва лi, 
i вi на ва тым ро бiц ца хто за ўгод на: гле да чы, 
бо не аца нi лi, жу ры, бо «за су дзi ла», але толь кi 
не лю дзi, якiя не да стат ко ва пра фе сi я наль на 
па ды шлi да пад рых тоў кi».

У кад ры i за кад рамУ кад ры i за кад рам  ��Люд мi ла БА РА ДЗI НА:

«НЕ ХА ЦЕ ЛА СЯ Б, КАБ ДЗI ЦЯ ЧЫ КОН КУРС ПЕ РА ТВА РЫЎ СЯ 
Ў СПА БОР НIЦ ТВА БАЦЬ КОЎ СКIХ АМ БI ЦЫЙ»

Праз не каль кi ме ся цаў Бе ла русь вы бе ра свай го чар го ва га 
прад стаў нi ка на дзi ця чае «Еў ра ба чан не-2013». Зда ва ла ся б, 
за 10 з лiш нiм га доў, што на ша кра i на вы сту пае ў гэ тым кон-
кур се, пра цэс му сiць быць ад ла джа ным да апош няй шруб кi. 
Пра тое, з ка го i як вы бi ра юць «па слан цаў», на якiм мес цы 
ста яць гро шы i хто па вi нен нес цi ад каз насць за ня ўда чы — у 
iн тэр в'ю з ня змен ным ку ра та рам Рэс пуб лi кан ска га дзi ця ча га 
кон кур су «Пес ня для Еў ра ба чан ня», прад зю са рам тэ ле ка на ла 
«Бе ла русь-2» Люд мi лай Ба ра дзi ной.
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Юра Дземідовіч у 2009 годзе не трапіў у лідары, але затое 
выклікаў ажыятаж і набыў папулярнасць.

Ксенія Сітнік і Аляксей Жыгалковіч прыносілі Беларусі перамогу 
на дзіцячым «Еўрабачанні» — у 2005 і 2007 гг. 


