
6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра нi-
цы, Бе ла русь!
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла-
дам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.05 На вi ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.45 Зо на 
Х.
9.10 У цэнт ры ўва гi.
10.00, 0.35 Фiльм-ка та стро-
фа «34-ы хут кi».
11.45 «Жа лез ныя май стры». 
Дак. фiльм.
12.10 Дзень у вя лi кiм го ра-
дзе.
16.15 «Зор нае жыц цё». «Зор-
ныя па ху дзен нi».
14.15 Ва кол пла не ты.
15.15, 18.40 На вi ны рэ гi ё на.
15.25 Жур на лiсц кае рас сле-
да ван не.
15.55 Дак. се ры ял «Аз бу ка 
доб ра га са ма ад чу ван ня».
16.30 Усё як трэ ба!
17.00 Ка ме дыя «Трын-тра-
ва».
19.20 Спе цы яль ны рэ пар таж 
АТН.
20.00 Се ры ял «Зем скi док-
тар. Жыц цё на на ва».
21.00 Па на ра ма.
22.00 «Iмя яму — Храм!»
22.40 Се ры ял «Мас коў скi 
дво рык».
0.20 Дзень спор ту.

7.00 Ра нi ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Дэ тэк тыў «Па ца-
лу нак Сак ра та».
10.15 На вi ны на двор'я.
10.50 Фiльм-каз ка «Вар ва-
ра-кра са, доў гая ка са».
12.25 Маст. фiльм «Та лаш». 
1-я — 4-я се рыi.
16.15 Пад гры фам «Вя до-
мыя».
16.50, 23.25 Се ры ял «След-
ства вя дзе Да Вiн чы».
19.00 Се ры ял «Лю дзi Шпа-
ка».
21.25 КЕ НО.

21.30 Дэ тэк тыў «Шэр лак 
Холмс i док тар Ват сан». 
«Зна ём ства».
22.55 Дак. се ры ял «Не кра ну-
тая пла не та». 1-я се рыя.

8.00, 12.00, 16.00, 23.50 «Мой 
го рад». Глы бо кае.
8.15, 14.50 «Раз мо вы пра ду-
хоў нае».
8.20 «Ко ліш». Дак. фільм.
8.50 «Ка ні ку лы». Тэ ле спек-
такль.
10.00, 17.30 «Пра да дзе ны 
смех». Фільм-каз ка. 1-я се-
рыя.
11.05 «Бу ме ранг». Дак. 
фільм.
11.35 «Азёр ная Ады сея». 
Во зе ра Глуб ля, Глу бель ка, 
Мёрт вае.
12.15, 20.45 «Ру і ны стра ля-
юць...». Маст. фільм. 1-я і 
2-я се рыі.
14.25 «Лі лія Да ві до віч. Зор-
ная гіс то рыя». Дак. фільм.
15.00 «Не ба і зям ля». Дак. 
фільм пра Язэ па Драз до ві-
ча.
15.20 «Ве жы На ва град ка». 
Дак. фільм.
15.35 «Іван Ме леж. Ту ма ны 
над баг наю». Дак. фільм.
16.15, 23.00 «Га ле рэя». Дак. 
фільм.
17.10 «Рос чырк ча су».
18.35 «Асяд лаў шы цмо ка». 
Дак. фільм.
19.05 «Анд рэй Бем бель: 
Смерць, Пе ра мо га, Сла ва». 
Дак. фільм.
19.35 «Из за ла в зал пе ре хо-
дя». Зна ём ства з экс па зі цы яй 
На цы я наль на га мас тац ка га 
му зея Бе ла ру сі.
20.00 «Пра кі на рэ жы сё ра». 
Фільм-парт рэт.
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!».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Зор ныя ма ту лі».
16.15 «Зра зу мець. Да ра-
ваць».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік». 
«Ма гія гу ку, або Пра што зво-
ніць звон».
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Вы хо джу ця-
бе шу каць 2».
22.15 Се ры ял «Цю до ры».
0.25 Маст. фільм «Це ла 
Джэ ні фер».
2.10 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 Се ры ял «Сло ва жан-
чы не».
12.30 «Джэй мі: у по шу ках 
сма ку».
13.00 «Жан чы ны ХХ ста год-
дзя».
13.50 «Вя лі кі го рад».
14.30 «Зор ны рынг».
15.45 «Ін шая кра і на».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Пад аба ро най».
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».
20.30 Маст. фільм «Паст ва».
23.00 «Ва ен ная тай на».
0.40 Се ры ял «Ту рыс ты».

5.00 Се ры ял «Агонь ка хан-
ня».
6.40 Се ры ял «Ара бе ла».
7.05 «Цiк-так».
7.20 М/с «Смя ша ры кi».
8.30 Се ры ял «Ёхан ды 
Мар'я».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
На вi ны Са друж нас цi (бя гу чы 
ра док).
9.10, 3.10 Маст. фiльм «За-
гон».
11.10 Дак. фiльм «У све це ка-
мен ных джунг ляў».
12.25 Се ры ял «Ка ман да».
14.00 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы».
14.30 «Агуль ны iн та рэс».
15.25 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».
17.00, 22.10 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
18.30, 0.40 Се ры ял «За кон i 
па ра дак».
21.25 Дак. фiльм «У све це мi-
ну ла га».
23.10 Се ры ял «Муж чы ны не 
пла чуць».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
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, 23.40 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 Ток-шоу «1000 дро бя-
зяў».
15.10 Ток-шоу «Пра са мае га-
лоў нае».
15.55 Се ры ял «Зем скі док-
тар. Пра цяг».
17.10 Се ры ял «Еф ра сін ня. 
Та еж нае ка хан не».
18.00 Се ры ял «Тай ны ін-
сты ту та вы са ка род ных 
дзяў чат».
18.55 Се ры ял «Па ца луй це 
ня вес ту!».
20.40 Се ры ял «Бе лая гвар-
дыя».
22.40 Се ры ял «Склі фа соў-
скі».

23.50 За крыц цё Між на род на-
га кон кур су ма ла дых вы ка-
наў цаў «Но вая хва ля-2013».

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».
12.00 «Суд пры сяж ных».
13.25 Се ры ял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».
15.15 «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 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.35 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы».
21.20 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы».
23.05 Сён ня. Вы ні кі.
23.30 Се ры ял «Глу хар. Вяр-
тан не».

7.00, 12.10, 18.35, 21.00, 23.50 
«На двор'е».
7.05 «На ры бал ку».
7.20 М/с «Лi га спра вяд лi вас-
цi».
7.40 Се ры ял «Пу а ро Ага ты 
Крыс цi».
9.15, 17.45 Се ры ял «Дзён нi-
кi вам пi ра».
10.10 «Сi не ма тог раф». Маст. 
фiльм «Гранд Га тэль».
12.15 Маст. фiльм «Чор нае 
зо ла та».
14.25 Се ры ял «Элi за».
16.00 Мульт па рад.
16.30 «Мой лю бi мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Кам пань ё-
ны».
18.40 Се ры ял «Пра слуш-
ка».
20.45 «Ве чар нi ца».
21.05 Дра ма «Iн да кi тай».

6.00, 1.00 «РLАY».
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 «Ме тад 
Лаў ро вай».
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 «Дзён нiк док-
та ра Зай ца вай».
0.00 «Да рож ныя вой ны».
0.30 «Ч.П?».

7.00 Ра ні ца з ІН ТЭР ам.
9.00 Му зы ка з Укра і ны.
9.10 Маст. фільм «Ра за рва-
нае ко ла».
10.35, 16.45, 1.20 Ся мей ны 
суд.
11.20, 6.40 Кра і на смя ец ца.
11.35, 22.45 Ле ген ды бан дыц-
кай Адэ сы.
12.00, 19.35, 2.35 Код до сту-
пу.
12.25, 15.40, 0.20 Дак. се ры-
ял «Жы вое ба гац це Укра і ны», 
1-я се рыя.
12.45, 18.20, 5.10 Се ры ял 
«Анёл-ахоў нік».
13.30 Па за во чы.
14.10, 23.05 Дак. се ры ял «Га-
лі вуд скія па ры».
15.00, 0.40 Су до выя спра вы.
16.00 Фор му ла ка хан ня.
17.30, 4.20 Да вай па жэ нім-
ся!
19.05, 2.05 Пра ве ра на на са-
бе.
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».
22.00, 5.55 Се ры ял «Служ-
ба.

21, або Ду маць трэ ба па зі-
тыў на».
23.55 Фе е рыя па да рож жаў.

5.00 «Быў час». 2009 год.
6.10 «За клад». Маст. 
фільм.
6.50 «Пад зна кам за дыя ка. 
Леў». 1993 год.
8.00 «Стра ка ты ка цёл». 1984 
год.
9.00 «Па ся джэн не парт ка ма». 
Фільм-спек такль. 1977 год.
10.40 «Да су стрэ чы, ся-
бар...». Маст. фільм.
11.00 «Ак цёр Мі ка лай Чар ка-
саў». 1959 год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 «Му зА боз». 1991 год.
14.05 «Тэ ат раль ныя су стрэ-
чы» «У ко ле сяб роў». 1985 
год.
15.10 «Вас за пра шае Вя ча-
слаў Ма ле жык». 1990 год.
16.30 «Кам са моль ская пло-
шча». Дак. фільм.
17.00 «Но вае па ка лен не вы-
бі рае. Цу доў ная ся мёр ка». 
1991 год.
17.50 «Зда роўе». 1982 год.
18.40 «Мя жа маг чы ма га». 
1-я се рыя. Маст. фільм.
20.00, 2.00 «Час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 Твор чы ве чар Іга ра Кру-
то га. 1994 год. 1-я част ка.
23.00 «Та ва рыш Фі дэль». 
Дак. фільм.
23.40 «Вак зал ма ры». 1994 
год.
0.30 «Пра фе сія — след чы». 
Маст. фільм.
1.30 «Бу дзем зна ё мыя». Дак. 
фільм.
4.00 «По гляд». 1988 год. 1-я 
част ка.

9.30 Мо та спар тыў ны ча со-
піс.
9.45, 19.00, 1.45 Пла ван не. 
Чэм пі я нат све ту. Фі на лы.
13.45 Скач кі на лы жах. Лет ні 
Гран-пры.
15.00 Фут бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. Жан чы ны. Фі нал.

16.30, 21.00, 0.45 Фут бол. 
Чэм пі я нат Еў ро пы (U-19). 
Літ ва.
18.30 Чэм пі я нат све ту па вод-
ных ві дах спор ту.
23.00 Вось гэ та дзі ва!!!
23.15 Пра рэ стлінг.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00 «Па-
мiж на мi».
5.15, 8.00, 12.55, 16.00, 21.00 
Се ры ял «Доў га i шчас лi ва».
6.15 Ка ме дыя «Я i яго бы-
лыя».
8.45, 12.40, 13.45, 16.45, 21.50 
«Ка ме ды ян ты. Леп шае».
9.00 Ка ме дыя «Я нi ко лi не бу-
ду тва ёй».
11.15 Ка ме дыя «Джордж з 
джунг ляў».
14.10 Ка ме дыя «Ян кi пры 
два ры ка ра ля Ар ту ра».
17.20 Ка ме дыя «Сцэ ны ў кра-
ме».
19.20 Ка ме дыя «Па мер мае 
зна чэн не».
22.10 Ка ме дыя «Блеф».
23.50 Ка ме дыя «Яго пе ра ра-
джэн не».
0.10 Ка ме дыя «За бой ствы — 
мой ка нёк, да ра гая».
1.55 Ме лад ра ма «Iро нiя ка-
хан ня».
3.25 Ка ме дыя «Пры го ды ра-
бi на Яка ва».

2.00, 8.00, 14.00 Маст. фільм 
«Ста рая крэ пасць». 1-я се-
рыя.
3.05, 9.05, 15.05 М/с «Са мы 
ма лень кі гном», № 1. Маст. 
фільм «Не ад ля тай, зям ля-
нін!».
4.00, 10.00, 16.00 М/с «Вя лі-
кая эн цык ла пе дыя пры ро ды». 
Каз кі за меж ных пісь мен ні каў. 
«Ве лі кан-эга іст». Збор нік м/ф 
«Чу мац кі шлях». «Усмеш ка 
Ле а нар да да Він чы».
5.00, 11.00, 17.00 Ка ме дыя 
«Фан та зё ры». Збор нік м/ф 
«Апель сін». «Ку-ка-рэ-ку!». 
«Наш доб ры май стар».
6.30, 12.30, 18.30 М/с «Ле ген-
да пра Зо ра».
7.00, 13.00, 19.00 «Уро кі цё-

тач кі Са вы». Збор нік м/ф 
«Каз ка за каз кай». «Ня ўдач-
ні кі».

6.00 М/ф.
9.00, 18.30, 1.50 Се ры ял 
«Фат ма гуль».
10.45, 17.00 Дак. се ры ял «Па-
ра лель ны свет».
11.45, 16.00 Дак. се ры ял «Ва-
раж біт ка».
12.45, 18.00 Дак. се ры ял «Па-
ляў ні чыя на пры ві даў».
13.40 /ф «Лед ні ко вы пе ры-
яд».
15.05, 23.30, 3.20 Се ры ял 
«Мен та ліст».
20.15 Се ры ял «Апош няя су-
стрэ ча».
21.15, 4.05 Маст. фільм «Сха-
ва нае».
0.15 Се ры ял «Кан ці ну ум».
1.00 Се ры ял «Па ляў ні чыя на 
чу жых».

5.00 Тры лер «Гуль ні па тры-
ё таў».
7.05, 16.35 Дра ма «Я спа ку сі-
ла Эн дзі Уір хо ла».
9.00 Ка ме дыя «Бра ты Са ла-
мон».
10.50 Тры лер «У апош ні мо-
мант».
12.30 Дра ма «Са праўд ныя 
ко ле ры».
14.30 Дра ма «Дзе вяць».
18.25 Ме лад ра ма «Больш, 
чым ся бар».
20.15 Ка ме дыя «Шпі ён па су-
сед стве».
22.00 Ме лад ра ма «Ка хан не 
па пра ві лах і без».
0.15 Тра гі ка ме дыя «Ма ча-
ха».
2.25 Тры лер «За ды як».

6.00 Дра ма «Тан га на ша га 
дзя цiн ства».
8.00 Ка ме дыя «Той яшчэ Кар-
ла сан!».
10.00 Маст. фiльм «На круч-
ку».
12.00 Тра гi ка ме дыя «Апля-
ву ха».

14.00 Тры лер «Нас не да го-
нiш».
16.00 Ме лад ра ма «Моц ны 
шлюб».
18.00 Пры го ды «Ка хан не з 
ак цэн там».
20.00 Дра ма «ДухLess».
22.00 Ба я вiк «Iль вi ная до-
ля».
0.00 Ка ме дыя «Кры мi наль-
ныя аб ста вi ны».
2.00 Дра ма «Са тыс фак-
цыя».
4.00 Ме лад ра ма «Ва рач ка».

5.00, 21.00, 0.00 Лiх ту гi за 
мя жой.
6.00, 10.00 У аб' ек ты ве.
7.00 Дзi кiя жы вё лы Поў на-
чы.
8.00, 16.00 Скар ба шу каль-
нi кi.
9.00, 12.00, 17.00 Аў та-SOS.
11.00, 19.00, 3.00 Уцё кi.
13.00, 18.00, 2.00 Апош нiя 
тай ны Трэ ця га рэй ха.
14.00 Кра ка дзi лы Ка ту мы.
15.00 Дзi кая пры ро да Аме-
ры кi.
20.00, 23.00, 4.00 80-я: дзе ся-
цi год дзе, якое ства ры ла нас.
22.00, 1.00 Па ра нар маль нае.

7.00, 16.25 За ла тая лі ха ман-
ка.
7.50, 12.20, 3.05 У мя не атры-
ма ла ся!
8.40, 20.05 Па тра бу ец ца 
збор ка.
9.10, 20.35, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35, 15.30, 5.10 Зме я ло вы.
10.30, 2.15 У раз рэ зе.
11.25, 17.20, 3.55 Раз бу раль-
ні кі ле генд.
13.15, 0.55 Top Gear.
14.10, 6.05 Аў та май стэр ні.
15.05 Ма хі на та ры.
18.15 Па ляў ні чыя на рэ лік-
віі.
19.10 Ка ра лі аў кцы ё наў.
21.00 Зо ла та льдоў.
23.00 Аляс ка: апош ні ру беж.
0.00 25 леп шых уку саў.
1.50 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
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ЛЮСТЭРКА

Спар тыў ная дра ма — яго 
лю бі мы жанр у кі но, а па 
жыц ці спорт — леп шыя 
ле кі і вы ра та ван не. Ста-
ні слаў Ліп скі — прык-
лад та го ча ла ве ка, які 
ка лі ста віць мэ ту пе рад 
са бой, то ро біць усё па-
трэб нае, каб да сяг нуць 
яе. Га лоў нае — зай мац ца 
лю бі май спра вай і раз ві-
вац ца ў сва ёй воб лас ці. 
Год та му гэ ты юнак па кі-
нуў перс пек тыў ную пра-
цу на за вод зе і прый шоў 
на тэ ле ба чан не, бо толь-
кі яно маг ло на блі зіць яго 
да здзяйс нен ня ма ры. 
Ужо вя до мы гле да чам, 
як ка рэс пан дэнт «На він 
рэ гі ё на» і руб ры кі «Матч-
бол», ця пер Стас пры ме-
рае на ся бе амп луа вя ду-
ча га спар тыў ных на він.

— Ве да еш, я ра ней ле там 
ад па чы ваў у ба бу лі, і яна вы-
піс ва ла ва шу га зе ту. Там бы-
ла спар тыў ная ка лон ка. Та му 
кож ны раз, як толь кі пры хо-
дзі ла га зе та, я гля дзеў спар-
тыў ныя на ві ны. Ча сам яшчэ і 
ба бу ля неш та рэ ка мен да ва ла 
па чы таць.

— Ма быць, і ін шыя ўспа-
мі ны за ста лі ся пра тыя ча-
сы?

— Я на ра дзіў ся ў Маск ве, 
по тым мы пе ра еха лі ў Жло-
бін. Па вя лі кім ра хун ку, у мя не 
ня ма та ко га мес ца, якое я мог 
бы на зваць сва ёй ра дзі май. 
Жло бін — гэ та мес ца, дзе я 
рос, вы хоў ваў ся, але ме на-
ві та Са сно вы бор у Свет ла-
гор скім ра ё не, дзе жы ве мая 
ба бу ля, — най больш да ра гое 
мес ца для мя не. Мне да стат-
ко ва хоць па ру дзён там па-
быць, каб ад чуць гар мо нію. 
Я на ват год пра ву чыў ся ў той 
мяс цо вас ці. Ад нак, уліч ва ю-
чы тое, што ў мя не алер гія на 
мно гія рэ чы, кож ны пры езд у 
вёс ку — са праўд нае вы пра-
ба ван не ле там. Але там быў 
фут бол. Я лі чу, што гэ та быў 
леп шы ка лек тыў як у дзі ця-
чым, юнац кім, так і ў да рос-
лым фут бо ле. Пад час гуль ні 
мы ра зу ме лі адзін ад на го без 
слоў. Су стра ка лі ся а дзя ся тай 
га дзі не ра ні цы і на сі лі ся да ся-
мі ве ча ра. Ра ні цай я ста ра ўся 
неш та ба бу лі да па маг чы па 
хат ніх спра вах, бо по тым мя не 
ча ка ла гуль ня. На ад ной з іх я 
ска заў свай му сяб ру Эд вар ду: 
«Ве да еш, мы па він ны стаць 
спар тыў ны мі ка мен та та ра мі ці 
пра ца ваць не дзе ў гэ тай сфе-
ры». Ся бар зай ма ец ца сён ня 
пра грам ным за бес пя чэн нем, а 
я вось на блі зіў ся да спор ту.

— Ад чу ва еш хва ля ван не 
ад та го, што ты ця пер вя ду-
чы спар тыў ных на він?

— За раз яшчэ не ад чу ваю 
хва ля ван ня, бо не да кан ца 
ве ру, што ўсё ад бы ва ец ца 

са мной. Я ўдзяч ны ня бё сам, 
што на блі зіў ся да сва ёй ма-
ры. Маг чы ма, ад ной чы я і ка-
мен та та рам ста ну, а па куль 
бу ду рас каз ваць лю дзям пра 
спорт. Заў сё ды ра да ваў ся лю-
бой маг чы мас ці па га ва рыць 
на гэ тую тэ му, і вось яна з'я-
ві ла ся.

— Рас ка жы аб ка ман дзе, 
у якой ты пра ца ваў на тэ ле-
ба чан ні да гэ туль...

— На тэ ле ба чан не я прый-
шоў «з ву лі цы» як раз год та-
му. І за гэ ты час мя не на ка на-
ле вы рас ці лі. Бы лі лю дзі, якія 
маг лі ска заць, што тут ві дэа не 
так на пі са на, а за мест ад на го 
пы тан ня бы ло б лепш за даць 
ін шае. Пра фе сій ны стры жань 
ва мне вы пра ца ваў ся дзя ку-
ю чы май му бы ло му кі раў ні ку 
Воль зе Шпі леў скай, ка ле зе 
Юліі Аляк санд ра вай, якая 
пры вя ла мя не ў спар тыў ны 
ад дзел, ка лі ім па трэб на бы-
ла да па мо га на мі ну лай Алім-
пі я дзе. Та ды мя не па са дзі лі і 
ска за лі: «Шу кай, пі шы!» Але 
да гэ та га бы ла Ак са на Шыд-
лоў ская, з якой я па ехаў на 
свае пер шыя здым кі, як прак-
ты кант-па чат коў ца. Та ды яна 
яшчэ рас ка за ла, што за ўва-
жы ла за ка на мер насць: усе, 
хто едзе на здым кі пер ша га 
сю жэ та з ёю, по тым зна хо-
дзяць свой шлях на тэ ле ба чан-
ні. Для мя не яна на стаў нік, та-
тэм і сяб ра, да яко га заў сё ды 
ма гу звяр нуц ца з лю бым пы-
тан нем. Ня даў на мы вяр ну лі ся 
да та го пер ша га эпі зо ду, ка лі 
зноў ра зам еха лі ра біць сю-
жэт і, як па ка заў час, — пра-
ві ла пра цуе. На са мрэч мож на 
мно гіх лю дзей на зы ваць: Ган-
ну Ял фі ма ву, Мі ка лая Сту ла, 
Анд рэя Іва но ва — кож ны з іх 
да ваў неш та сваё, каб у мя не 
ўсё атры ма ла ся.

— Ад куль у ця бе та кі ін-
та рэс да спар тыў най тэ ма-
ты кі?

— Ён, маг чы ма, мне на 
ген ным уз роў ні пе ра даў ся. Я 
га доў з ся мі па мя таю, як дзед 
гля дзеў фут боль ныя мат-
чы па тэ ле ві за ры. Ма ці бы-
ла бас кет ба ліст кай у шко ле, 
зай ма ла ся лёг кай ат ле ты кай, 
гу ля ла ў ва лей бол. На ват за-
раз яна гля дзіць ха кей, ве дае 
гуль цоў, схе мы іг ры, проз ві-
шчы трэ не раў. Ма ма заў сё-

ды бы ла пры хіль ні цай та го, 
што спорт за гар тоў вае і да-
па ма гае ха рак тар вы пра ца-
ваць. З ча сам я і сам пай шоў 
у ва лей боль ную шко лу, хоць 
больш лю біў фут бол. У Жло-
бі не гу ляў у ва лей боль най ка-
ман дзе дуб лё раў. Пры гэ тым 
па спя ваў і ву чыц ца доб ра, і 
кні гі чы таць. Але, ка лі неш-
та ў жыц ці не атрым лі ва ла ся, 
я шу каў па ра тун ку ў спор це. 
Там жа га лы, дра ма тызм — 
за да валь нен не, яко га больш 
ні дзе не зной дзеш... Спар тыў-
ная дра ма на огул мой лю бі мы 
жанр у кі но. Ня даў на на ват 
зла віў ся бе на дум цы, што ад-
на з ма іх мэт — зняць фільм 
у гэ тым жан ры.

— Што пад штурх ну ла ця-
бе да жа дан ня кар ды наль на 
змя ніць сваё жыц цё?

— Я пра ца ваў на за вод-
зе, зай маў ся ме та лур гі яй, 
але ма рыў аб спор це. Ка лі б 
не мі ну лыя траў мы спі ны, то 
зай маў ся б ім пра фе сій на. А 
так, як я зай ма ю ся ім за раз, 
— мая адзі ная маг чы масць 
па куль што за ста вац ца ў тэ-
ме. Вы ра шыў па спра ба ваць 
і прый шоў у Бэл тэ ле ра ды ё-
кам па нію. Коль кі ся бе па мя-
таю, усе спар тыў ныя транс-
ля цыі ла дзі лі тут. Спа чат ку 
мя не ўзя лі ў рэ гі я наль ныя 
на ві ны ка рэс пан дэн там. Я 
ра зу меў, што зай мац ца да-
вя дзец ца роз ны мі тэ ма мі. 
Ка лі вы да ва ла ся маг чы-
масць ра біць неш та на тэ му 
спор ту, то ра да ваў ся. Увесь 
час кан так та ваў са спар тыў-
ным ад дзе лам, пры хо дзіў, 
каб па гля дзець, што і як. 
По тым уда ло ся ўзняц ца на 
пры ступ ку ў пла не во пы ту і 
пра фе сі я на ліз му. Га лоў нае 
спра ба ваць, та ды ўсё атры-
ма ец ца.

— Якой бы ла твая рэ ак-
цыя, ка лі пер шы раз па ба-
чыў ся бе на эк ра не?

— Доб ра па мя таю, што 
ад бы ло ся гэ та та ды, ка лі ў 
рам ках ад бо рач на га эта пу 
чэм пі я на ту све ту па фут бо-
ле 2014 у Мінск пры яз джа-
ла збор ная Іс па ніі. Я па ехаў 
ра біць сю жэт на «Ды на ма». 
Да эфі ру ча су бы ло ня шмат, 
ка лі вяр ну лі ся са зды мак, та-
му зман ці ра ваў і ад даў. А по-
тым, уклю чыў шы пра гра му, 
па ба чыў ся бе ў кад ры. Ад чу-
ва ла ся мая ня ўпэў не насць, 
на пор, ха це ла ся ж раў няц ца 
на вя до мых ка мен та та раў — 
вось я і імк нуў ся рас каз ваць, 
як яны. Алё ўсё, што ра біў, 
бы ло шчы ра.

— У чым да па маг ла та бе 
«Шко ла тэ ле ві зій ных кад-
раў»?

— Па сут нас ці, тры ме ся-
цы на ву чан ня там да лі мне 
маг чы масць рас клас ці ве-
ды, якія я ўжо на быў та ды 
на прак ты цы, па па лі чках. 
Там бы лі вы клад чы ка мі лю-
дзі, што ўсё жыц цё зай ма-
юц ца тэ ле ба чан нем. Нам вы-
кла да лі тую ж тэх ні ку мо вы, 
тлу ма чы лі і па каз ва лі, як па-
во дзіць ся бе ў кад ры, ку ды 
гля дзець і пра што ка заць. 
Там да юць азы, а по тым кож-
ны па ві нен сам знай сці і вы-
пра ца ваць свой стыль. Узяць 
тыя ж про бы пе рад ка ме рай: 
мы за піс ва лі ся, а по тым пра-
гля да лі і ана лі за ва лі свае па-
мыл кі. І та ды ўжо бы ло зра-
зу ме ла, ку ды гля дзець і як 
ру кі тры маць.

— Амп луа вя ду ча га дык-
туе і пэў ныя пра ві лы дрэс-
ко ду. Пры маў удзел у по-
шу ку твай го эк ран на га воб-
ра зу?

— Вось за раз я бу ду ў 
кад ры ў якас ці вя ду ча га. 
Ня даў на мы па еха лі ра зам 
з на шым сты ліс там у кра му 
і су мес на па ча лі пад бі раць 
«гар дэ роб» для эфі раў. Пры-
мер ва лі пін жа кі, ка шу лі. Ка лі 

не ка му неш та не па да ба ла-
ся, то не ўзні ка ла праб лем 
з вы ба рам ін ша га ва ры ян та. 
Для воб ра зу, у якім я бу ду 
на эк ра не, ужо зра бі лі ўсё 
за га тоў кі. Кан чат ко вы ва ры-
янт мож на бу дзе ўба чыць у 
кад ры. Я згод ны, што трэ ба 
доб ра апра на цца, та му што 
прад стаў ля еш га лоў ны ка нал 
кра і ны. Ад нак больш важ ная 
за да ча — да нес ці да гле да ча 
ін фар ма цыю, пра пус ціў шы яе 
праз ся бе, а тут ужо ў кож на-
га свой па ды ход.

— Ка лі вя ду чы рас каз вае 
пра важ ныя па дзеі, ці вар та 
яму па каз ваць улас ную рэ-
ак цыю на іх у кад ры?

— Я лі чу, што трэ ба. Зра-
зу ме ла, не ты зды ма еш сю-
жэт. Але ка лі ця бе за ча пі ла 
на ві на, якую асвят ляе ка-
рэс пан дэнт, то ты па ві нен 
па даць яе так, як ад чу ва еш. 
На ві на — яна ж ці праб ле ма 
ў асно ве сва ёй, ці ра дасць, ці 
яшчэ неш та, і трэ ба пе ра да-
ваць та кія ад цен ні ад па вед-
на. Іна кш па дзеі ўспры муць 
як ін фар ма цыю, не больш. 
А рап там, вы ка заў шы сваё 
стаў лен не, ты змо жаш вы клі-
каць эмо цыі ў гле да ча. Важ-
на, каб пры сут ні ча ла жы вая 
рэ ак цыя на тое, што ад бы-
ва ец ца.

— У сва ім пер шым ін тэр-
в'ю ты ка заў, што ха цеў бы 
да сяг нуць пра фе сій ных пос-
пе хаў. Якім ба чыш свой да-
лей шы рост?

— За раз я бу ду два дні вя-
ду чым і тры дні ка рэс пан дэн-
там. Рэ аль на ра зу мею, што 
ад ной чы ма гу на да ку чыць 
у кад ры і та ды, ма быць, за-
ста ну ся прос та спар тыў ным 
жур на ліс там. А там, мо жа, 
па шчас ціць пра ца ваць ка-
мен та та рам, аль бо кі но пач ну 
зды маць. Хо чац ца, каб ге роі 
іх бы лі бе ла ру сы.

Але на ДРАП КО.

Ста ні слаў ЛІП СКІ: 

«ЛЮ БОЎ ДА СПОР ТУ 
МНЕ НА ГЕН НЫМ УЗ РОЎ НІ ПЕ РАД АЛА СЯ» Наш ка рэс пан дэнт — адзi ны 

прад стаў нiк СМI, якi стаў «фi-
гу рай» на пер шай у Вi цеб ску 
гуль нi ў «жы выя шах ма ты». 
Гуль ня ад бы ла ся ў Мiж на род-
ны дзень шах мат на тэ ры то-
рыi Вi цеб ска га аб лас но га му-
зея ге роя Са вец ка га Са ю за 
М. Ф. Шмы ро ва.

А ха цеў 
жа быць ка нём!

У мi ну лую су бо ту Вi цебск не 
ра да ваў на двор' ем. Пе ры я дыч на 
iшоў дождж. Та му, зра зу ме ла, ка-
лi iшоў да мес ца ўнi каль най па-
дзеi, усё ду маў, што бу дуць ра бiць 
ар га нi за та ры гуль нi, ка лi пой дзе 
лi вень? Шка да ж лю дзей, якiя ста-
нуць «жы вы мi шах ма та мi»! Але 
ад быў ся «звы чай ны цуд»: пе рад 
за пла на ва ным па чат кам — а 17 
га дзi не — рап там вы гля ну ла со-
ней ка i быц цам па вiн ша ва ла ар-
га нi за та раў i ўдзель нi каў ме ра-
пры ем ства.

Але ж пе рад па чат кам шах мат-
най «бiт вы» ўзмац нiў ся ве цер, 
якi лi та раль на сам па чаў гу ляць 
у шах ма ты, зроб ле ныя з пе нап-
лас ту. Мо i дро бязь, а мя не гэ та 
вель мi ўра зi ла: лёг кiя фi гу ры ве-
цер «пе ра стаў ляў», пе ра куль ваў... 
Гу ляў!

Гуль ца мi ж ста лi два чле ны гру пы 
ва ен на-гiс та рыч най рэ кан струк цыi 
«Та ва ры шы па зброi». Гэ та лю дзi 
роз ных уз рос таў (ся род iх ёсць i 
дзяў ча ты), якiя за хап ля юц ца гiс-
то ры яй Дру гой су свет най вай ны. 
Зды ма юц ца ў фiль мах, заў сё ды з 
за да валь нен нем бя руць удзел у роз-
ных ме ра пры ем ствах — не толь кi ў 
Вi цеб ску.

Бе лы мi гу ляў «чыр во на ар ме ец», 
а чор ны мi — «не мец».

Па коль кi чле наў клу ба бы ло ме-
ней, чым па тра ба ва ла ся «жы вых 
фi гур», i лю дзей у цы вiль ным за-
пра сi лi стаць «фi гу ра мi». Тыя, хто 
прый шоў уба чыць на свае во чы 
гуль ню, у боль шас цi сва ёй ад ра-
зу з за да валь нен нем па га дзi лi ся 
стаць пеш кай, сла ном, ка ра лём i 
гэ так да лей. Праў да, ча мусь цi ка-
тэ га рыч на ад маў ля ла ся стаць на 
дош ку су пра цоў нi ца му зея, на ват 
ня гле дзя чы на тое, што яе на чаль-
нi ца пуб лiч на па абя ца ла ёй прэ-
мiю...

I прос та як у па пу ляр ным фiль-
ме «Апе ра цыя «Ы», або Но выя 
пры го ды Шу ры ка», аў тар гэ тых 
рад коў шчы ра па ра да ваў ся, ка лi 
ды рэк тар вы шэй на зва на га му зея 
Iры на Аляк санд раў на Шыш ко ва 
пра па на ва ла яму... стаць пеш кай. 
Без умоў на, пi саць пра «жы выя 
шах ма ты» — ад но, а паў дзель-
нi чаць у гуль нi — зу сiм iн шае. А 
ха цеў жа быць ка нём, i па жа да на 
бе лым. Тым больш што ко ней бе-
лых два, ня ўжо не маг лi ад на го з 
iх да ве рыць мне?

Пеш ка iдзе: b2-b3
Ды рэк тар му зей най уста но вы 

ска за ла, што ў перс пек ты ве згу-
ляць у «жы выя шах ма ты» бу дуць 
за пра шаць пра фе сiй ных шах ма-
тыс таў. За ду ма на што год ар га нi-

зоў ваць тур нi ры. А па-за iмi кож ны 
ах вот ны змо жа прый сцi ў му зей i 
згу ляць на вя лi кай дош цы вя лi кi мi 
фi гу ра мi. А ка лi хто за хо ча згу ляць 
у «жы выя шах ма ты», у му зеi да-
зво ляць, ка лi, вя до ма, у гуль цоў 
бу дзе да стат ко ва сяб роў, каб яны 
ста лi «фi гу ра мi». Удзель нi кам ар-
га нi за ва ных эк скур сiй бу дзе пра-
сцей.

I вось па ча ла ся гуль ня. Мне со-
ней ка лi та раль на свя цi ла ў во чы, так 
што ха це ла ся пе рай сцi ў цень. Ды 
нель га ж мне, «пеш цы», як i iн шым 
фi гу рам, па кi даць по ле бiт вы.

Ад ра зу пад час гуль нi ста ла зра-
зу ме ла, што, трэ ба бы ло б, каб у 
гуль цоў бы ла па ра лель на i стан-
дарт ная шах мат ная дош ка: па куль 
раз бя рэш ся, якi ход зра бiць, як 
пра вiль на на зваць па зi цыю фi гу ры, 
якой трэ ба пе ра хо дзiць на iн шую, 
— вель мi, па га дзi це ся, цяж ка. Тым 
больш ка лi гу ля еш пер шы раз.

«Чыр во на ар ме ец» у аку ля рах, 
якi мне ча мусь цi на га даў рэ прэ-
са ва на га ў страш ныя 30-я бы ло га 
ўдзель нi ка гра ма дзян скай вай ны 
(та кiх у фiль мах час та па каз ва юць. 
— Аўт.) вель мi хут ка «ска рыс таў ся 
мною»: пай шоў ма ёй пеш кай b2-
b3. Рас стро iў тым, што ўмуд рыў-
ся хут ка стра цiць свай го фер зя. 
«Усё, прай гра ем, i так со рам на, 
што нем цам», — пе ра жы ваў я за 
свай го гуль ца. Але, як нi дзiў на, 
мой гу лец по тым умуд рыў ся, доў-
га не за цяг ва ю чы, «за бiць» фер зя 
пра цiў нi ка.

Вы со кi «не мец», у ад роз нен не 
ад «на ша га», гу ляў вель мi на по-
рыс та. I маг ло па ка зац ца, што ўсё 
жыц цё iг рае ў «жы выя шах ма ты». 
Ён мог узяць сваю фi гу ру за пля чо 
i лi та раль на пе ра вес цi на тую клет-
ку, якая па трэб на, а ча сам i на га-
мi на дош цы па каз ваў, ку ды трэ ба 
стаць...

Наш гу лец — на са мрэч iн тэ лi гент 
— доў га ду маў, у тым лi ку i як пра-
вiль на агу чыць чар го вы ход.

Гуль ня за цяг ну ла ся. Мо каб гу ля лi 
пра фе сi я на лы, усё за вяр ша ла ся бы 
знач на хут чэй. А мо ў гэ тым вы пад ку 
не бы ло б так цi ка ва на зi раць за пра-
цэ сам? Наш «ферзь» — дзяў чын ка 
ў фор ме з па вяз кай ме ды цын ска га 
ра бот нi ка, на пэў на, ад хва ля ван ня 
па раў наль на доў га пе ра хо дзi ла з 
клет кi на клет ку. Ка ра лю ад ла ма-
лi част ку ка ро ны. Ад ной «фi гу ры» 

па тэ ле фа на ва лi на ма бiль ны, а тая: 
па ча кай, бо «мной гу ля юць»...

Па коль кi ды рэк тар му зея вель-
мi ха це ла ўба чыць гуль ню збо ку, я 
па пра сiў ад ну кем лi вую дзяў чын ку 
за мя нiць яе. Школь нi ца без да па мо-
гi да рос лых ад ра зу зра зу ме ла ку ды 
ёй са сва ёй па зi цыi трэ ба ха дзiць. 
Ад ра зу ў та кiм уз рос це (11-12 га доў) 
за ры ен та вац ца на вя лi кай дош цы — 
ма лай чы на!

А я прос та на дош цы па спеў 
пра вес цi мi нi-рэ клам ную кам па нiю 
«Звяз ды». Да ма, якая ўба чы ла, што 
я за даю пы тан нi ўдзель нi кам i ар-
га нi за та рам, зра зу ме ла, што я — 
прад стаў нiк СМI. I вель мi цi ка вi ла ся 
ў мя не, у якой га зе це i ка лi бу дзе 
на дру ка ва ны ар ты кул.

А мог бы стаць фер зём
Ужо ка ля га дзi ны гу ля юць мной 

i iн шы мi «фi гу ра мi» ў «жы выя шах-
ма ты». Я на ват за су ма ваў. Му зы ка 
б не пе ра шко дзi ла. А мо i лек цыя па 
тэ о рыi шах мат най гуль нi...

Мной зра бi лi ўся го ча ты ры ха ды. 
I лi та раль на ў двух ха дах я быў ад 
та го, каб стаць фер зём. На жаль, 
не стаў. Але ўпэў не ны, i мно гiя на-
зi раль нi кi гуль нi са мной па га дзi лi ся 
б, што ка лi б мая пеш ка ста ла «ка-
ра ле вай», «чыр во на ар ме ец» ад на-
знач на вый граў бы.

Пад час гуль нi ў на ша га гуль ца 
з'я вiў ся «па моч нiк» — так са ма з 
«чыр во ных». А яшчэ яму спра ба ва-
лi да па маг чы вый граць на шы «фi гу-

ры». «Не мец» жа гу ляў «жорст ка» i 
амаль што без пад трым кi з бо ку яго 
«та ва ры шаў па зброi».

Не каль кi «жы вых фi гур» па пра сi-
лi iх за мя нiць. Я вы тры маў да та го, 
як мя не «за бi лi». I праз не каль кi ха-
доў пас ля гэ та га гуль ня скон чы ла-
ся... унi чыю.

Ад на знач на, «жы выя шах ма ты» 
не маг лi не спа да бац ца. Як пад крэс-
лi лi ў му зеi, тое, што ад бы ло ся, мож-
на лi чыць ге не раль най рэ пе ты цы яй. 
Ужо рых ту юц ца пра вес цi чар го вую 
гуль ню, улiч ва ю чы ўсе вы яў ле ныя 
пад час пер шай не да хо пы. Ка лi на-
са мрэч да пра ца ваць пра цэс, мож-
на ўстро iць маш таб нае дзей ства: з 
куль тур най пра гра май, мо жа, i ганд-
лем — а ча му б i не?!

Аляк сандр ПУК ШАН СКI
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ЯК Я БЫЎ... ПЕШ КАЙ

На ві на — яна ж 
ці праб ле ма ў асно ве 
сва ёй, ці ра дасць, 
ці яшчэ неш та, 
і трэ ба пе ра да ваць 
та кія ад цен ні 
ад па вед на. Іна чай 
па дзеі ўспры муць 
як ін фар ма цыю, 
не больш. 

Жы выя шах ма ты.
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