
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, 
23.10 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 22.55 Зо на Х.
9.10 У цэнт ры ўва гі.
10.00 Ка ме дыя «Жан дар у 
Нью-Ёр ку».
12.10 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
13.15 «Зор нае жыц цё». «Біт-
ва за дзя цей».
14.15 Ва кол пла не ты.
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Жур на лісц кае рас сле-
да ван не.
15.55 Дак. фільм «Ігар Лу ча-
нок. Ме ло дыя лё су».
16.55 Ме лад ра ма «Ка хаць 
па-рус ку».
19.20 Спе цы яль ны рэ пар таж 
АТН.
20.00 Се ры ял «Зем скі док-
тар. Жыц цё на но ва».
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «Верб ная ня-
дзе ля», 1-я се рыя.
23.30 Дзень спор ту.
23.40 Тры лер «Пры від».

7.00 Ра нi ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Дэ тэк тыў «За-
мах».
10.15 Дак. се ры ял «Пад сон-
цам», 1-я се рыя.
11.05 Фiльм-каз ка «Ча ра-
дзей ная лям па Ала дзi на».
12.30 Ме лад ра ма «Пяць кро-
каў па аб ло ках», 1-я — 4-я, 
за ключ ная, се рыi.
16.10 Пад гры фам «Вя до мыя».
16.45, 1.00 Се ры ял «След-
ства вя дзе Да Вiн чы».
18.55 Се ры ял «Лю дзi Шпа-
ка».
21.25 КЕ НО.
21.30 Дэ тэк тыў «Шэр лак 
Холмс i док тар Ват сан. 
«Смя рот ная схват ка».

22.55 Тэ нiс. Та рон та. Жан-
чы ны.

8.00, 12.00, 16.00, 23.15 «Мой 
го рад». Брэст.
8.15, 20.15 «Рос чырк ча су». 
Рэ пін у Здраў нё ва.
8.30 «Жа лез ныя май стры». 
Дак. фільм.
8.40 «Рас це дуб...». Дак. 
фільм.
9.00 «Твор цы».
9.30 «Ула дзі мір Цэс лер. 
Чыз!». Дак. фільм.
10.00, 17.30 «Не па кі дай». 
Фільм-каз ка, 1-я се рыя.
11.10 «Ма тэ рыя воб ра за». 
Дак. фільм.
11.40 «Му сарг скі: «На пе рад 
да но вых бе ра гоў!». Дак. 
фільм.
12.15, 20.55 «Квет кі пра він-
цыі». Ме лад ра ма.
13.40 «Тэ атр. Вы бра нае».
14.20 «Скан да ліст, ці Пісь мы 
пра ка хан не». Вік тар Шкло ў-
скі.
14.45 «Ілю зія рэ аль нас ці. 
Ура жан не раў на ва гі». Дак. 
фільм.
15.15 «Ка ра ні».
15.45 «Му зе ум».
16.15, 22.20 «Марк Ша гал. 
Май стэр ства ка хан ня». Дак. 
фільм.
17.05 «Гіс то рыя бе ла рус кай 
страў ні». Мяс ныя пры сма кі.
18.45 «Ляс ныя хо ван кі». На-
ву ко ва-па пу ляр ны фільм.
19.00 «Не зна ё мая пес ня». 
Маст. фільм.
19.30 «Свя ты ні по лац кай зям-
лі». Дак. фільм.
19.45 «Скарб ні ца Мін шчы-
ны». Ру бя жэ ві чы.
20.30 Ка лы хан ка.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб цiт ра мi), 
20.30 На шы на вi ны.
6.05 «На ша ра нi ца».
9.05 Кон ту ры.
10.05 «Жыць здо ра ва!».

11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На вi 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».
14.55 «Ва лян цi на Ля вонць е-
ва. Пры знан не ў лю бо вi».
16.15 «Зра зу мець. Да ра-
ваць».
16.55 «Да вай па жэ нiм ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лiк». 
«Бе ла рус кая шлях та. Ад па-
дзе лу да раз бо ру».
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».
0.15 Маст. фiльм «Ма лень-
кiя сак рэ ты».
2.50 Нач ныя на вi 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 ў ся бе до ма».
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 «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 «Ма та-
дор».
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 М/с «Ара бе ла вяр та ец-
ца».
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, 3.25 Маст. фiльм «Чац-
вёр тая пла не та».
10.40 «Да вед нiк».
11.10 Дак. фiльм «У све це цу-
даў. Фiльм».
12.25 Се ры ял «Блiз ня ты».
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, 22.15 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
18.30, 0.50 Се ры ял «За кон i 
па ра дак».
21.25 Дак. фiльм «У све це 
лю дзей».
23.15 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, 23.30 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, 22.30 Се ры ял «Склі-
фа соў скі».
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 «Тай ны след-
ства-12».

23.40 «Ар кадзь Каш ко. Ге ній 
рус ка га вы шу ку».

6.00 «НТБ ра нi цай».
8.40, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сён ня.
11.00 «Да су да».
11.55 «Суд пры сяж ных».
13.30 Се ры ял «Ву лi цы раз-
бi тых лiх 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 «Га во рым i па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.35 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы».
21.20 Се ры ял «Iк ра ны ба-
рон».
23.30 Се ры ял «Глу хар. Вяр-
тан не».

7.00, 11.45, 18.35, 21.00, 23.50 
«На двор'е».
7.05 «На ры бал ку».
7.20 М/с «Лі га спра вяд лі вас-
ці».
7.40, 14.20 Се ры ял «Элі за».
9.15, 17.45 Се ры ял «Дзён ні-
кі вам пі ра».
10.00 «Сі не ма тог раф». 
Маст. фільм «Гэ та зда ры-
ла ся ад ной чы ўна чы».
11.50 Дра ма «Помс та».
14.00 «Кі на блак нот».
16.00 Мульт па рад.
16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Клан Ке нэ-
дзі».
18.40 Се ры ял «Пра слуш-
ка».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.05 Дра ма «Фір ма».

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 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 «Ме тад 
Лаў ро вай».
11.00, 22.20 Се ры ял «Мар-
го ша».
12.00 Скетч-шоу «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 «Між вы-
со кіх хля боў».
10.25, 16.45, 01.20 Ся мей ны 
суд.
11.15, 23.55 Фе е рыя па да-
рож жаў.
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».
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 «Ка лі ня-
вес та ведзь ма», 1-я се рыя.
22.00, 5.55 Се ры ял «Служ ба 
21, або Ду маць трэ ба па зі-
тыў на».
6.40 Кра і на смя ец ца.

5.00 «Быў час». 2009 год.
6.00 «На ша бія гра фія». Дак. 
фільм.
7.00 «Ва кол сме ху». 1981 
год.
8.30 «Ба монд». 1992 год.
9.00 «Ма ма Ануш». Маст. 
фільм.
10.20 «Ля мік ра фо на Юрый 
Ле ві тан». Дак. фільм.
11.00 «Та кія роз ныя кло ў ны». 
Фільм-кан цэрт.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 «Іван Фё да ра віч Шпонь-
ка і яго ба бу ля». Тэ ле спек-
такль.
14.00 «Шы нок 13 крэс лаў». 
1968 год.
15.10 Твор чы ве чар Ге ле ны 
Ве лі ка на вай у тэ ат ры Эст ра-
ды. 1991 год.
16.25 «У. Да вы даў і Га лі яф». 
Ка рот ка мет раж ны фільм.
17.00 «...Да 16 і ста рэй шым». 
1989 год.
18.00 «Вя лі кія ім ёны Ра сіі. 
Ста ні слаў скі». Дак. фільм.
18.40 «Лю дзі і ма не ке ны», 
1-я се рыя. Маст. фільм.
20.00, 2.00 «Час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «КВЗ». 1987-88 гг.
23.00 «Ад усёй ду шы. Юбі лей-
ныя су стрэ чы». 1977 год.
0.05 «Ра ніш няя пош та». 1983 
год.
0.40 «Мя жа маг чы ма га», 5-я 
се рыя. Маст. фільм.
4.00 «По гляд». 1988 год.

9.30 Аў та спорт. Чэм пi я нат 
све ту ў кла се Ту рынг.
10.15 Су пер байк. Чэм пi я нат 
све ту.
11.00 Эк стрэ маль ныя вi ды.
11.30, 16.00, 19.00, 23.30 
Пла ван не. Чэм пi я нат све ту. 
Фi на лы.
13.00, 17.00, 20.45, 1.00 Ле-
ген ды лёг кай ат ле ты кi.
14.00, 18.00 Ве ла спорт. Ад на-
дзён ная гон ка.
15.00 Су пер байк. Чэм пi я нат 
све ту.

21.45, 2.00 Вось гэ та дзi ва!!!
22.00, 23.30 Пра рэ стлiнг.
2.15 Мо та спар тыў ны ча со пiс.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
«Па між на мі».
5.15, 5.35, 8.00, 8.20, 13.00, 
13.30, 2.20, 2.45 Се ры ял 
«Доў га і шчас лі ва».
6.00, 7.45, 8.45, 13.50, 15.40, 
16.45, 20.45, 21.50, 23.45, 3.05 
«Ка ме ды ян ты. Леп шае».
6.15 Ка ме дыя «Лю тыя ства-
рэн ні».
9.00 Ка ме дыя «Дзей ні чай, 
сяст ра 2. Ста рыя звыч кі».
11.15 Ка ме дыя «Атрад Бе вер-
лі Хілз».
14.10 Ка ме дыя «Мая ка ха ная 
бру нет ка».
16.00, 16.20, 21.00, 21.25 Се-
ры ял «Бет!».
17.20 Ка ме дыя «Муж чы на па 
вы клі ку».
19.20 Ка ме дыя «Вя сел ле ў 
Ка ля ды».
22.10 Ка ме дыя «Іг ра ў ча ты-
ры ру кі».
0.10 Ка ме дыя «Дур ням за кон 
не пі са ны».
3.25 Ка ме дыя «Дру гі хор».

2.00, 8.00, 14.00 Кi на аль ма-
нах «Жар ту е це?».
3.25, 9.25, 15.25 М/с «Вох i 
Ах». Кi на апо весць «Па жар у 
флi ге лi».
4.00, 10.00, 16.00 М/с «Вя лi-
кая эн цык ла пе дыя пры ро ды». 
Каз кi: «За ла тыя ка ла сы», 
«Бес тал ко вы Вом бат».
5.00, 11.00, 17.00 Фiльм-каз-
ка «Ля ту чы ка ра бель». М/ф 
«Мур зiл ка на спа да рож нi ку».
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: «На 
чор ны дзень», «38 па пу га яў». 
«Са лют, Алiм пi я да!».

6.00 М/ф.
9.00, 18.30, 01.50 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 бiт ка».
12.45, 18.00 Дак. се ры ял «Па-
ляў нi чыя на пры вi даў».
13.30 М/ф «Лед нi ко вы пе ры яд 
2: Гла баль нае па цяп лен не».
15.05, 23.30, 3.50 Се ры ял 
«Мен та лiст».
20.45 Се ры ял «Апош няя су-
стрэ ча».
21.45, 4.30 Маст. фiльм 
«Смерць Яна».
0.15 Се ры ял «Звыш на ту раль-
нае».
1.00 Се ры ял «Па ляў нi чыя на 
чу жых».

5.00, 12.35 Тры лер «За бы-
тае».
6.40 Тра гi ка ме дыя «Но вая ка-
ляд ная каз ка».
8.30 Тра гi ка ме дыя «Ма ча-
ха».
10.40 Дра ма «За бы тыя жа-
дан нi».
14.15 Ка ме дыя «Сур' ёз ны ча-
ла век».
16.15 Ме лад ра ма «Змяр кан-
не».
18.30 Тра гi ка ме дыя «Кiр маш 
га на рыс тас цi».
20.55 Дра ма «Свет ляч кi ў са-
дзе».
22.45 Ка ме дыя «Тэр мi нал».
1.00 Дра ма «Ча ла век, яко га 
не бы ло».
3.05 Жа хi «Ключ ад усiх дзвя-
рэй».

6.00 Дра ма «Поп».
8.15 Ка ме дыя «Стэп бай 
стэп».
10.10 Дра ма «Не ра бі це біск-
ві ты ў дрэн ным на строі».
12.00 Дра ма «Дон-Кі хот».
14.00 Ка ме дыя «Зай цаў, па лі! 
Гіс то рыя шо у ме на».
16.00 Дра ма «Кня зёў на Мэ-
ры».
18.00 Ка ме дыя «Кант ракт на 
ка хан не».
20.00 Ка ме дыя «Ша пі то-шоу: 
Ка хан не і сяб роў ства».
22.00 Ме лад ра ма «Ивановъ».

1.00 Дра ма «Каў каз ская ру-
лет ка».
2.35 Ба я вік «Шлях».
4.40 Ме лад ра ма «Гу вер нант-
ка».

5.00, 21.00, 1.00, 4.00 Лiх ту гi 
за мя жой.
6.00, 10.00 Кра ка дзi лы Ка-
ту мы.
7.00 Дзi кая пры ро да Аме ры кi.
8.00, 8.30, 16.00, 16.30 Шу-
каль нi кi скар баў.
9.00, 12.00, 17.00 Аў та-SОS.
11.00, 19.00 Уцё кi.
13.00, 18.00, 23.00 Апа ка лiп-
сiс.
14.00 Га лi вуд скi мядз ведзь-
за бой ца.
15.00 Са мыя не бяс печ ныя 
жы вё лы.
20.00, 0.00, 3.00 80-я: Най вя-
лiк шыя фут боль ныя мо ман-
ты.
22.00, 2.00 Па ра нар маль нае.

7.00, 16.25 За ла тая лі ха ман-
ка.
7.50, 8.15 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, 10.05, 17.20, 17.50 Па-
ляў ні чыя на рэ лік віі.
10.30 Як улад ка ва ны Су-
свет.
11.25, 3.55 Раз бу раль ні кі ле-
ген даў.
12.20, 12.45, 3.05, 3.30 Вы-
твор часць: гон ка з ча сам.
13.15, 0.55 Tор Gеаr.
14.10, 6.05 Аў та май стэр ні.
15.05 Ма хі на та ры.
15.30, 5.10 Зме я ло вы.
18.15 За плыў з па чва ра мі.
19.10 Рач ныя мон стры.
21.00 Па лё ты ўглыб Аляс кі.
22.00 Па вет ра ныя даль на-
бой шчы кі.
23.00 Эд Ста фард: го лае вы-
жы ван не.
0.00 Вя лі кія тан ка выя біт вы.
1.50 Верш ні кі пек ла.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро фы.
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Яна з тых жан чын, якія на дро бя зі не 
раз мень ва юц ца. Ка лі яна хо ча не ча га, 
то не тра ціць час на ма ры, а рас пра-
цоў вае план, каб да сяг нуць жа да на га. 
У свой час фа куль тэт жур на ліс ты кі быў 
не адзі най перс пек ты вай, але яна ад чу-
ва ла, што хо ча тра піць на тэ ле ба чан не. 
Сён ня Але на пра цуе на «Бе ла русь 1» 
і між на род ным спа да рож ні ка вым тэ-
ле ка на ле «Бе ла русь 24». Яна вя ду чая 
вы пус каў «На він», якія рых туе Агенц тва 
тэ ле на він Бел тэ ле ра дыё кам па ніі. Па-
спра ба ваў шы ся бе ў амп луа рэ дак та ра, 
аў та ра пра грам ад чу вае ся бе кам форт-
на ў фар ма це на він. Пра тое, як сны 
ста но вяц ца рэ аль нас цю, ці маг чы ма 
жыць у ста не эй фа рыі і ча му «зор ная 
хва ро ба» аб мі нае Але ну, «Звязда» да-
ве да лася з пер шых вус наў.

— На ві ны — ваш стыль жыц ця. Як мож-
на яго апі са ць?

— «На ві ны» — на сня да нак, «На ві ны» 
— на абед, а час та і за мест яго, апош нія 
па дзеі пе рад сном і сон, у якім... спаз ня еш-
ся на эфір...

— Ці зда ра ла ся, што та кія сны паў та-
ра лі ся ў рэ аль нас ці?

— Та кіх сі ту а цый ба я ла ся асаб лі ва на 
па чат ку пра цы. А сны бы лі вель мі час ты мі. 
У іх на ват бы лі дэ тэк тыў ныя сю жэ ты, ка лі ў 
мя не аў то зга ня лі, у якім ля жыць мік ра фон-
ная па пка. Я са ма ў гэ ты час зна хо джу ся ў 
Ба ры са ве, а да эфі ру за ста ец ца дзе сяць 
хві лін... Дзя ка ваць Бо гу, у рэ аль ным жыц ці 
сю жэ ты, на блі жа ныя да сноў, ме лі ла гіч ны 
ха рак тар. Рэ аль ных спаз нен няў на эфір у 
ма ёй прак ты цы не зда ра ла ся. Быў толь кі 
вы па дак, ка лі ў нас бы ла «пра фі лак ты ка» 
на ка на ле. Пра яе ўсе ве да лі, та му пас ля 
ра ніш ніх эфі раў мы з ка ле гай вы ра шы-
лі па ехаць па сва іх спра вах. А праз ней кі 
час нам тэ ле фа ну юць з ра бо ты і за пыт-
ва юць, дзе мы зна хо дзім ся, бо праз дзе-
сяць хві лін пра мы эфір. Мы, доб ра ра зу ме ю-
чы, што та кое не маг чы ма, «ля цім» на сту дыю. 
І тут зноў тэ ле фон ны зва нок, нам ка жуць, што 
па тур ба ва лі па мыл ко ва. Але стрэс та ды ад чу лі 
жу дас ны. 

— У свой час вы бы лі рэ дак та рам, вя ду-
чай, аў та рам пра грам — якое з гэ тых амп луа 
най больш скла да нае ў вы ка нан ні?

— Амп луа на віч ка, ка лі толь кі спа сці га еш 
азы. Ду маю, так у лю бой пра фе сіі ад бы ва ец-
ца да той па ры, па куль не «на ма ца еш» сут-
насць, асно ву, не зра зу ме еш прын цып пра цы. 
А пас ля та го, як гэ та ўда ец ца, то па чы на ец ца 
этап «ад точ ван ня май стэр ства». І тут пра цэс 
не столь кі кар пат лі вы, коль кі аза ртны. Аса біс-
та для мя не.

— Мо ман ты «твор ча га кры зі су» вам зна ё-
мыя ці гэ та прос та спро ба лю дзей апраў даць 
сваю ля но ту?

— Ля но та з'яў ля ец ца ці ад ад сут нас ці ма ты-
ва цыі, ці ад стом ле нас ці. У мя не быў пе ры яд, 
ка лі ме на ві та ў твор чым пла не вель мі ха це-
ла ся зра біць паў зу, спы ніц ца, каб па ду маць і 
рас клас ці ўсё па па лі чках... І гэ та нар маль на. 
Па гля дзі це, вось, на прык лад, спарт сме ны па-
ды хо дзяць да пі ку фор мы і ней кі час зна хо-
дзяц ца ў та кім ста не, але ж не па ста ян на. Але 
ні хто не ка жа пра кры зіс — усе ўспры ма юць 
та кі ход па дзей як на ту раль ны. А ча му да твор-
чых лю дзей стаў лен не па він на быць ін шым? 
Па га дзі це ся, жыць увесь час у ста не эй фа рыі 
не маг чы ма.

— Вы не пер шы год у эфі ры. Тое са мае 
ад чу ван не эй фа рыі яшчэ пры сут ні чае?

— Эй фа рыю ад чу ваю ад та го, што зай ма ю ся 
лю бі май спра вай.

— Час та вас гле да чы па зна юць на ву лі-
цы?

— Зда ра ец ца. Ча сам па ды хо дзяць і ка жуць, 
што гля дзяць мае пра гра мы. Чуць та кое, без у-
моў на, пры ем на. Бы вае, су стра ка юць мя не, 
доў га ўгля да юц ца, а по тым з пэў най асця рож-
нас цю ка жуць: «А якую пра гра му вы ве дзя це, 
на га дай це, ка лі лас ка». Та кое так са ма пры сут-
ні чае. Час та лаў лю прос та да пыт лі выя по зір кі, 
маг чы ма, гэ та зу сім ні як не звя за на з па пу ляр-
нас цю (смя ец ца).

— А так зва ная «зор ная хва ро ба» вас аб-
мі ну ла?

— Я ду маю, пы тан не больш да тых, хто зна-
хо дзіц ца по бач. Ха чу спа дзя вац ца, што на «зор-
нас ць» я не хва рэ ла і не за хва рэю. Маг чы ма, 
ка лі вы ні кі «па да юць з не ба», то ўспры ма юцца 
па-ін ша му. А ка лі ты ро біш кро кі для да сяг нен ня 
сва ёй мэ ты, то вы нік ус пры ма еш як за ка на-
мер насць, на ту раль на. І ў мя не на гэ тым фо не 
не ўзні кае дум кі, што я ма гу па зі раць на ін шых 
звы со ку.

— Фар мат пра гра мы на він да зва ляе вам 
экс пе ры мен та ваць з воб ра зам вя ду чай?

— Яшчэ як! Вы пра віль на за ўва жы лі: фар мат 
на він мае пэў ныя рам кі. Сён ня ў на ві нах стыль, 
як і ра ней, дзе ла вы, але «на лёт ра ман тыз му», 
на мой по гляд, больш яр ка пры сут ні чае, чым 
бы ло гэ та га доў дзе сяць та му. Та ды не маг чы ма 
бы ло ўя віць вя ду чую пра гра мы на він з рас пле-
це ны мі ва ла са мі ў кад ры, ды яшчэ і з за ві ты мі 
ло ка на мі. А за раз мы ўспры ма ем та кі па ды ход 

нар маль на. Тое ж са мае мож на ска заць і пра 
адзен не. На ват ру каў «тры чвэр ці» быў не 
заў сё ды да пу шчаль ным, ця пер жа блу зы з 
ру ка ва мі-«ліх та ры ка мі» — ужо не за ба ро на. 
Тэ ле ба чан не ста но віц ца больш на блі жан ным 
да жыц ця. І гэ та ў роў най сту пе ні да ты чыц ца 
не толь кі кан тэн ту пра гра мы, але і та го, што 
мы на зы ва ем «кар цін кай». Ка лі тэм пе ра ту ра 
па кра і не плюс трыц цаць, а з эк ра на на вас 
па зі рае стро гі твар у дзе ла вым кас цю ме, то 
бу дзе адзін уз ро вень ус пры ман ня. І зу сім ін-
шы прык лад, ка лі вя ду чая — яна ж не з ін шай 
пла не ты — па ве дам ляе апош нія на ві ны, але 
апра ну тая ў рам ках «фар ма ту» і «па на двор'і» 
— уз мац ня ец ца эфект пры сут нас ці і пры на-
леж нас ці. А экс пе ры мен та ваць я люб лю!

— Як ста ві це ся да пе ра ўтва рэн няў, ка лі 
трап ля е це ў ру кі сты ліс таў?

— З вя ду чы мі Агенц тва тэ ле ві зій ных на-
він пра цу юць вы са ка клас ныя май стры. Са-
мае каш тоў нае — яны не на вяз ва юць сваё 
ба чан не, а толь кі далі кат на пад крэс лі ва юць 
і рас кры ва юць ін ды ві ду аль насць, пра цу ю чы 
над воб ра зам. Атрым лі ва ец ца сво е а саб лі вы 
твор чы тан дэм сты ліс та і вя ду ча га. У вы ні ку 
мы ма ем не сюр прыз, а тое, што з'яў ля ец ца ў 
пра цэ се пра ду ма най су мес най пра цы. Я ка жу 
пра свой во пыт, та му, пра цу ю чы з но вы мі сты-
ліс та мі і ві за жыс та мі, га лоў нае — дак лад на 
па ста віць за да чу і ра зам яе па спя хо ва рэа-
лі зоў ваць!

— На эк ра не вы стро гая лэ дзі, а ў жыц-
ці...

— Якая я ў жыц ці, ду маю, лепш бы ло б 
спы таць у ма іх бліз кіх і тых, хто мя не доб ра 
ве дае... Ма быць, бы ваю роз най. Пер фек цы-
я ніст ка — гэ та дак лад на. Праў да, я ву чу ся 
быць ёю не заў сё ды, ву чу ся ўзна га родж ваць 
ся бе на ват за не вя лі кія пе ра мо гі і да сяг нен-
ні...

— Дач ка лю біць пе рай маць ва шы па-
во дзі ны?

— Ме на ві та так, пе рай ма ю чы неш та ад 
да рос лых, дзе ці і спа сці га юць мно гае ў жыц-

ці. У нас не дзе на ват ёсць яе фо та зды мак, дзе 
яна ў ма іх упры га жэн нях, у туф лях на аб ца сах 
і з па пкай у ру ках. Та кое зда ра ец ца пе ры я дыч-
на. І На та ша, і Жэ ня ча сам на ват збі ра юц ца-
адзявацца са сло ва мі «ну, я па еду на пра цу!»

— Ка жуць, у дзя цей мож на шмат ча му 
на ву чыц ца, вы згод ны з гэ тым?

— Без умоў на. Мне зда ец ца, што яны больш 
да рос лыя, чым бы лі мы ў дзя цін стве. На та ша 
на ра дзі ла ся муд рай. Ча сам яна га во рыць, раз-
ва жае так, быц цам ча ла век, які мае ба га ты 
жыц цё вы во пыт за пля чы ма, зу сім не па-дзі ця-
чы. Жэ ня, хоць і ма лод шы за яе, але не са сту-
пае сяст ры ў гэ тым. Па мя таю, яму бы ло га ды 
два з па ло вай, ка лі ў ад ной ня лёг кай сі ту а цыі 
ён ска заў: «Трэ ба га ла вой ду маць!»

— Што важ на ў вы ха ван ні дзя цей?
— На жаль, быць баць ка мі не ву чаць ні ў шко-

ле, ні ва ўні вер сі тэ це... А вы ха ван не — цэ лая на-
ву ка, і не ад на! Я ду маю, для та го, каб за клас ці 
ў дзі ця неш та, трэ ба, як мі ні мум, каб ад но сі ны 
ба за ва лі ся на да ве ры. Бо ка лі баць кі штуч на 
ўзно сяць ся бе на п'е дэс тал і ад туль спра бу юць 
неш та сва ім дзе цям да нес ці, то, маг чы ма, тыя 
да не ча га і пры слу ха юц ца, і на ват вы рас туць 
вы ха ва ны мі людзь мі, але з вя лі кай коль кас цю 
па боч ных эфек таў у вы гля дзе комп лек саў. Та му 
я су праць аў та ры тар ных ме та даў вы ха ван ня. І 
ра зам з тым, чым ра ней дзі ця зра зу мее, што ў 
гра мад стве іс ну юць пэў ныя рам кі па во дзін, што 
ў кан так це з ін шы мі людзь мі трэ ба па ва жаць іх 
ме жы, як і свае аса біс тыя, і г.д., тым ляг чэй ім 
бу дзе ары ен та вац ца ў жыц цё вай пра сто ры.

Але на ДРАП КО.

Брэст 106.6 FM
Віцебск  101.8 FM
Мінск 107.1 FM
Грод на 104.2 FM
Ма гі лёў 107.8 FM
Баб руйск 103.6 FM
Ба ра на ві чы 98.4 FM
Са лі горск 104.3 FM
Пінск 103.2 FM

МедыяпрастораМедыяпрастора  ��

За зір нем 
«У бар да чок»!

Як у спя ко ту хут чэй асту дзіць 
са лон аў та ма бі ля і пры гэ тым не 
за сту дзіц ца ад кан ды цы я не ра? Як 
па зба віц ца ад па ху цві лі ў ма шы-
не? Для ча го на ват у са мае га ра чае 
на двор'е кан ды цы я нер у аў та ма бі лі 
ча сам не аб ход на ад клю чаць? Пра 
гэ та і мно гае ін шае вы мо жа це да-
ве дац ца ў аў тар скай руб ры цы Аляк-
сея Ані ко ві ча «У бар да чок» на ра дыё 
«Мір». Гэ та пра гра ма пра аў та ма бі лі 
і для аў та ма бі ліс таў. Ці мож на ехаць 
на аў та ма бі лі ў на валь ні цу, ча му ў 
па да рож жа лепш ехаць на дзвюх 
пры клад на ад ноль ка вых ма шы нах? 
Як пры ву чыць ка та ці са ба ку да па-
ез дак на ма шы не, ці вар та аб' яз-
джаць на вы со кай хут ка сці во жы ка 
ці жа бу і пра што свед чаць чор ныя 
тар маз ныя па ло сы на глад кай да ро-
зе? У аў та шко ле та кіх тон ка сцяў не 
рас кры юць, а вось на хва лях ра дыё 
«Мір» — ка лі лас ка!

На да ро зе шмат ава рый ных, не-
звы чай ных, дур ных, вя сё лых і ча-
сам за гад ка вых сі ту а цый. Вя ду чы 
Аляк сей Ані ко віч пад ка жа і рас ка жа 
пра ўсе ню ан сы бяс печ на га і кам-
форт на га пе ра мя шчэн ня ў аў та ма-
бі лі. Рэ ка мен да цыі ДАІ, ін фар ма цыя 
пра сі ту а цыю на да ро гах го ра да, а 
так са ма апош нія на ві ны аў та све ту 
і аў та ма біль ныя кур' ё зы — усё гэ та 
пра гра ма «У бар да чок». Слу хай це 
што дня па буд нях у 08:45, 13:15 і 
18:45 на ра дыё «Мір»!

�

Ка хан не — гэ та перш за ўсё моц нае 
шчым лi вае па чуц цё, якое за бi рае ча ла-
ве ка ўся го, па глы нае ўся ля кую раз важ-
лi васць у яго сар дэч ных па мкнен нях, 
ро бiц ца ду шэў най аса ло даю ў ра дас цi i 
смут ку ад на час на. Не дзi ва та му, што ў 
лю боў най лi ры цы так ба га та эма цый на га 
на па лу. Ад нак не менш за хап ля юць са-
праўд ных ама та раў паэ зii тво ры вон ка ва 
стры ма ныя, дзе па чуц цi то яц ца ў глы-
бi нi роз дум най iн та на цыi i на сы ча нас цi 
воб ра за.

Фi ла со фi яй адзiн ства i вер нас цi ў ка хан-
нi ад мет ны верш В. Вiт кi «Ялi на i клён»; яна 
ўва соб ле на ў воб ра зе-сiм ва ле скрып кi, асно ву 
для му зы кi якой да юць два гэ тыя дрэ вы ў не-
ад' ем ным сва iм спа лу чэн нi.

Фi ла со фiя пры га жос цi i мi ма лёт нас цi ка хан-
ня, як i са мо га жыц ця, — у вер шы С. Бла ту на. 
Сму так i жаль мiж тым пе ра жы ва юц ца паэ там 
муд ра, без рос па чы: на стае час, i шчас лi выя 
iм гнен нi пе ра хо дзяць на ступ нi кам; ад сюль у 
яго столь кi за мi ла ва нас цi да дзяў чын кi з яе 
прэ тэн зi яй на ле ту цен ных ма тыль коў...

Ва сiль ВIТ КА

ЯЛI НА I КЛЁН

Два дрэ вы злу чы лi свае га ла сы
I скрып каю ста лi абое.
Скрозь i паў сю ды, ва ўсе ча сы
Лю дзi iх пес ню за вуць 

лю боўю.

Сэр ца ад ное
У клё на, ялi ны.

Ра зам яны 
да апош няй хвi лi ны.

Змоўк не ялi на, клён не зай грае,
Дзынк не стру ною —
I па мi рае.

Сы мон БЛА ТУН

* * *
На твае за ла цiс тыя ко сы,
Пом ню, се лi два ма тыль кi,

Быц цам ма кi пун со выя.
Там яны i за блы та лi ся,
Па ча лi тра пя тац ца...
Доў га яны тра пя та лi ся.
А ад ной чы на лу зе да спе лым
Рап там пырх ну лi — i па ля це лi.
Як шка да! Я па бег на ўзда гон,
Каб спай маць ма тыль коў тых 
жа да ных...
Доў га бег... Рап там ба чу — 

па се лi

На льня ную га лоў ку дзяў чын кi,
Што гу ля ла ля ха ты ў кла сы,
Па ча лi, як ра ней, 

тра пя тац ца...
Па ды шоў, 

зняць ха цеў iх ру кою,
Ды дзяў чын ка ска за ла 

з да ко рам:
— Не ча пай, 

ты ўжо дзя дзя вя лi кi,
Гэ та бу дуць мае ма тыль кi.

Але на НА СА ЧО ВА: «ДА СЯГ НЕН НІ 
НЕ «ПА ДА ЮЦЬ З НЕ БА»

Ан та ло гія 
бе ла рус кага вер ша 

пра ка хан не

Вядучы Алесь Кас ко
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Ка лі ты ро біш кро кі для да сяг нен ня 
сва ёй мэ ты, то вы нік ус пры ма еш як 
за ка на мер насць, на ту раль на. І ў мя не 
на гэ тым фо не не ўзні кае дум кі, што я 
ма гу па зі раць на ін шых звы со ку.

ФI ЛА СО ФIЯ ПА ЧУЦ ЦЯ

ДД  �� а ведамаа ведама

Усё, што са бра на ў ле се, пад ля-
гае аба вяз ко ва му ра ды я цый на-
му кант ро лю. Пра ме ры бяс пе кі 
на гад ва юць спе цы я ліс ты ў га лі не 
ра ды я цый най гі гі е ны. Гэ та ак ту-
аль на на тэ ры то ры ях, якія па цяр-
пе лі ад чар но быль скай ава рыі.

Се зон збо ру да роў ле су ў са мым 
раз га ры. На рын ках у Ма гі лёў скай 
воб лас ці ця пер шмат гры боў. У вёд рах 
грыб ні коў — не толь кі лі січ кі, так са ма 
па да сі на ві кі і пад бя ро за ві кі. І да лё ка 
не ва ўсіх звер ху ля жаць ліст кі з вы ні-
ка мі проб на на яў насць ра ды я цыі.

Між тым гэ та вель мі важ на — каб гры бы 
і яга ды, як жар туе на род, «не свя ці лі ся». 
Што год пры клад на 25-30% ад усіх проб 
ягад і гры боў, якія па сту па юць на да сле-
да ван не, не ад па вя да юць да пу шчаль ным 
нор мам па ра дые ак тыў ным цэ зіі, па ве да-
міў за гад чык ад дзя лен ня ра ды я цый най 
гі гі е ны Ма гі лёў ска га аб лас но га цэнт ра гі-
гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га зда роўя 
Ле а нід Ліп ніц кі.

Най больш ня доб ра на дзей ны мі ў сэн се 
за брудж ван ня да роў ле су за ста юц ца на 
Ма гі лёў шчы не на ступ ныя ра ё ны: Слаў-
га рад скі, Чэ ры каў скі, Крас на поль скі, Клі-
ма віц кі, Бя лы ніц кі, Бы хаў скі, Клі чаў скі, 
Ма гі лёў скі, Ча вус кі. Гі гі е ніс ты яшчэ раз 
на гад ва юць, што ра ды я цыя не мае ні ко-
ле ру, ні сма ку, ні па ху. Ад ра зу пас ля спа-
жы ван ня за бру джа най ра ды я цы яй гры боў 
ці ягад не бу дзе на зі рац ца вост рых і яў ных 
сімп то маў. На ват ка лі вы з'яс це іх вяд ро. 
Але ра ды я цыя на за па шва ец ца ў ар га ніз ме 
ча ла ве ка па сту по ва: рэ гу ляр нае ўжы ван-
не ў ежу за бру джа ных пра дук таў мо жа 
пры вес ці да аб васт рэн ня хва роб.

Та му ў Ма гі лёў скім аб лас ным цэнт ры 
гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га зда роўя 
вы пра ца ва лі не скла да ныя па ра ды ама-
та рам да роў ле су, якія іх збі ра юць, аль бо 
на бы ва юць на рын ках. Па куп ні кам трэ ба 
пра сіць у пра даў цоў да ку мен ты аб пра хо-
джан ні ра ды я цый на га кант ро лю. Нор ма 
на ляс ныя яга ды — 185 Бк/кг, а на све жыя 
гры бы — 370 Бк/кг. Спе цы я ліс ты ра яць 
не збі раць гры бы і яга ды на за бру джа ных 

тэ ры то ры ях. Трэ ба ўваж лі ва гля дзець на 
па пе рад жаль ныя зна кі ка ля ле су, ка рыс-
тац ца ін фар ма цы яй ляс ной гас па дар кі аб 
уз роў ні ра ды я цыі.

Ра дые ак тыў насць да роў ле су за ле-
жыць ад іх ві ду. Чар ні цы, брус ні цы, бу я кі і 
жу ра ві ны больш, чым ін шыя ляс ныя яга-
ды, на за па шва юць ра дые ак тыў ныя рэ чы-
вы. Ме ней за ўсё за брудж ва юц ца яга ды 
ка лі ны, ма лі ны, ажы ны.

Лі січ кі, ба ра ві кі, аба бкі і па да сі на ві кі 
на ле жаць да гру пы гры боў, якія на за па-
шва юць ра ды я цыю на ся рэд нім уз роў ні. 
Апень кі най больш бяс печ ныя. За тое поль-
скія гры бы, мас ля кі і ма ха ві кі ўво гу ле не 
рэ ка мен ду ец ца збі раць, бо яны з'яў ля юц-
ца аку му ля та ра мі ра ды я цыі.

І са мае га лоў нае, да юць па ра ду гі гі е ніс-
ты, не за бы вац ца на пра ві лы пе ра пра цоў кі 
гры боў і ягад, ка лі ёсць су мнен ні ў іх ра-
ды я цый най бяс пе цы. Яга ды і гры бы трэ ба 
аба вяз ко ва па чыс ціць ад час так рас лін, 
мо ху і гле бы і не каль кі ра зоў пра мыць у 
пра точ най ва дзе.

Зні жэн ня коль кас ці ра ды я цыі ў гры бах 
мож на да сяг нуць іх вар кай у не каль кіх 
са лё ных во дах, з да баў лен нем лі мон най 
кіс ла ты ці во ца ту. Праз кож ныя 15 хві лін 
мя няй це ва ду, і кан цэнт ра цыя праз га дзі-
ну мо жа зні зіц ца ў дзе сяць ра зоў. Праў да, 
ра зам з гэ тым зні жа ец ца і коль касць па-
жыў ных рэ чы ваў у гры бах. За тое бу дзе не 
прос та смач на, але і бяс печ на.

Іло на ІВА НО ВА
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