
— Якiм вяр та ец ца да гле да чоў 
пра ект «Бе ла рус кая кух ня»?

— Ве да е це, ёсць пра гра мы i пра ек-
ты, пра якiя я ка жу: усё бу дзе доб ра, 
ка лi нi чо га не бу дзе змя няц ца. Мы пра-
цяг ва ем на ша па да рож жа па гiс то рыi 
бе ла рус кай кух нi. Гэ та ж бяз дон ны 
ка ло дзеж, ад куль яшчэ чэр паць i чэр-
паць. Тут i ву чыц ца i здзiў ляц ца мож на, 
што мы i ро бiм на здым ках. Ка лi б мне 
пра па на ва лi вес цi прос та ку лi нар нае 
шоу, то, хут чэй за ўсё, не па га дзi ла ся 
б, та му што прос та га та ваць неш та 
мне сум на. Я i до ма ма гу так ра бiць. 
За раз шмат шоу та кой тэ ма ты кi iс-
нуе. Мне па да ба ец ца не ка то рыя з iх 
гля дзець i ву чыц ца ча мусь цi но ва му. 
Ад нак у нас жа ўсё за вя за на на сла-
вян скiх свя тах, тра ды цы ях, на ўспа мi-
нах «з глы бiн кi».

У боль шас цi з нас ёсць цi бы ла ба-
бу ля ў вёс цы, да якой мы пры яз джа лi 
на ле та. I там заў сё ды ўме лi пры га-
та ваць неш та та кое смач нае, ча го не 
ра бi ла ма цi. У мя не баць ка ро дам з 
Бе ра зi но, i ка лi я пры яз джа ла да сва ёй 
ба бу лi, яна час та ва ла мяс цо вы мi пры-
сма ка мi. Але я бы ла вель мi ма лой, каб 
рас пыт ваць пра тыя рэ цэп ты, за па мi-
наць iх аль бо за пiс ваць. А за раз нi бы 

зноў вяр та ю ся ў дзя цiн ства, ус па мi наю 
неш та. Ка лi да мя не прый шлi ма ла дыя 
лю дзi з iдэ яй ра бiць та кi пра ект, то зга-
дзi ла ся не раз дум ва ю чы. Ад ра зу спы-
та ла пра па ча так зды мак — на столь кi 
мне бы ло цi ка ва. Вось ужо не каль кi 
га доў пра гра ма iс нуе. На жаль, бы лi 
пе ра пын кi, але за раз мы зноў вяр та-
ем ся да сва ёй аў ды то рыi.

— I як ад бы ва ец ца пра цэс за пi-
су?

— Звы чай на здым кi па чы на юц ца 
ў дзе сяць га дзiн ра нi цы i цяг нуц ца да 
дзе ся цi ве ча ра. У дзень за пiс ва ем два-
тры вы пус кi пра гра мы. Пад час зды-
мак, па куль ча ка ем пры га та ван ня той 
цi iн шай стра вы цi iн грэ ды ен ту, шмат 
раз маў ля ем, дзе лiм ся роз ны мi па ра-
да мi. Я па ча ла га та ваць з боль шым за-
хап лен нем. Мой та ва рыш па кух нi, по-
вар Вар тан, як i я, шмат па да рож нi чае. 

Та му пры су стрэ чы мы аб мяр коў ва ем 
ней кiя рэ цэп ты, ура жан нi з па ез дак. 
Бы вае ня ма ла i смеш ных вы пад каў. 
На прык лад, ка лi мы рых та ва лi ся да 
Вя лi ка дня, то пяк лi ку лi чы. А зды ма-
ем пра гра мы звы чай на на пя рэ дад нi 
свя та. I вось ра нi цай мы прый шлi ў 
сту дыю, за мя сi лi цес та, трэ ба ча каць, 
па куль яно па ды дзе. Каб не губ ляць 
не каль кi га дзiн, Вар тан до ма за га дзя 
пры га та ваў та кое ж. Па ча лi пя чы з яго 
роз ныя ва ры ян ты свя точ ных ку лi чоў. 
А за ме ша нае цес та ў кут па ста вi лi. 
Зня лi адзiн вы пуск, узя лi ся за дру гi. 
Цес та ў гэ ты час рас це. Мы яго кры ху 
пры плюс нем i да лей зай ма ем ся сва ёй 
спра вай. Ве ча рам, ужо за вяр шыў шы 
здым кi, ра зу ме ем, што з цес там трэ ба 
неш та ра бiць. Вар тан ка жа: «Да вай це, 
я за раз ху цень ка цес та ў ду хоў ку па-
стаў лю i бу дзе нам пi рог». А мы ўжо 
на столь кi ста мi лi ся, што нi я кiх па час-
тун каў нi ко му не ха це ла ся. Я пра па на-
ва ла за браць цес та да до му. За ху та ла 
яго i па вез ла. До ма вы кла ла на бля ху. 
Праз паў га дзi ны пай шоў пах па ква тэ-
ры — аж на пер шым па вер се бы ло чу-
ваць. Ад не куль поз на вяр та ец ца муж, 
я тлу ма чу яму сi ту а цыю. А на заўт ра 
час та ва ла яшчэ i сяб ро вак у лаз нi.

— А ней кiя ку лi нар ныя сак рэ ты 
для ся бе пад мя ча е це?

— Без умоў на, ву чу ся мно гiм но вым 
рэ чам, па чы на ю чы з дро бя зяў. На-
прык лад, да пра гра мы я соль цi спе цыi 
кла ла ў стра вы лы жач кай, а Вар тан 
усё бя рэ ру кой. I мя не ву чыць паль ца мi 
ад чу ваць не аб ход ную нор му. Аказ ва-
ец ца, так больш зруч на, ад нак трэ ба 
на ву чыц ца гэ та му. Яшчэ ён рас па вёў, 
што я нi шчы ла доб рыя спе цыi. Я вель-
мi люб лю пры во зiць роз ныя спе цыi з 
тых кра iн, дзе бы ваю. Вось, на прык-
лад, зi ра — пры пра ва, якая не чым 
на па мi нае наш кмен. Ра ней я прос та 
бра ла яе i да да ва ла ў стра ву. А трэ ба 
спа чат ку па тры маць яе на га ра чай су-
хой па тэль нi се кунд трыц цаць, па куль 
яна не пач не трэс кац ца, а по тым яшчэ 
па таў чы яе кры ху ке ра мiч най ступ кай, 
каб рас цiс нуць, вы пус цiць пах. Важ на 
да па ма гаць стра вам рас крыц ца. Цi ж 
ве да ла я, што, да даў шы ў буль бя ное 
пю рэ кры ху мус кат на га арэ ху, мож на 
смак яго зра бiць не паў тор ным.

— Ёсць, ма быць, мес ца здзiў лен-
ню i пад час по шу ку ў вёс ках ге ра iнь 
для пра гра мы?

— У вёс ках мы ста ра ем ся шу каць 
цi ка вых гас па дынь. Яны не ар тыст кi 
пра фе сiй ныя, ад нак важ на, каб пе рад 
ка ме рай ад чу ва лi ся бе сва бод на. Уя-
вi це, ча сам су стра ка юц ца ба бу лi, якiя 
дзе ляц ца рэ цэп та мi сва iх пра ба буль. 
На прык лад, сён ня, ка лi трэ ба неш та 
ўзбiць для пры га та ван ня стра вы, то 
вар та ўзяць мiк сер аль бо блен дэр — i 
праз не каль кi се кунд усё га то ва. Што 
ж ро бiць ба бу ля ў вёс цы? Яна бя рэ га-
лiн ку яд лоў цу, вы су ша ную i без iго лак, 
i, тры ма ю чы яе па мiж да ло няў, па чы-
нае ўзбi ваць тое яй ка. Я, ка лi ўба чы ла, 
то прос та бы ла ў за хап лен нi. Мно га му 
ву чым ся i мно гае да зна ём ся. На ват 
ней кiя пад ра бяз нас цi з гiс то рыi та го 
цi iн ша га пра дук ту хар ча ван ня. Тыя 
ж спе цыi сён ня ў го ра дзе мож на на-
быць лю быя, а на вёс цы, як ка жуць 
ба бу лi, «кроп усiм за праў ляе». Аль бо 
смак ней кай стра вы з шам пiнь ё на мi не 
па раў наць з тым, ка лi да да сi ляс ныя 
гры бы, па су ша ныя на печ цы.

— Той факт, што ў пра гра ме пра 
на цы я наль ную бе ла рус кую кух ню 
га туе по вар з не звы чай ным iме-
нем — не вы пад ко васць?

— Па-пер шае, Вар тан — леп шы по-
вар з тых, ка го я ве даю. Па-дру гое, ён 
не адзiн год жы ве ў Бе ла ру сi. Вы дат на 
раз бi ра ец ца ў бе ла рус кай, ту рэц кай, 
iталь ян скай, фран цуз скай кух нях. Для 
по ва ра на цы я наль насць не мае зна-
чэн ня. Прос та так су па ла, што Вар тан, 
як i мы, за га рэў ся iдэ яй ра бiць гэ ты 
пра ект. Акра мя та го, трэ ба ж яшчэ i 
ўмець ву чыць га та ваць, што ўда ец-
ца не кож на му. Та му ўсё тлу ма чыц ца 
толь кi гэ тым.

— Ад гас па дынь час та мож на па-
чуць, што на смак стра вы ўплы вае 

на строй. Па дзя ля е це та кi 
по гляд?

— На строй i дум кi, з якi мi 
пры хо дзiш на кух ню, ады-
гры ва юць сваю ро лю. Не 
вар та брац ца за пры га та-
ван не ежы, ка лi вы ў дрэн-
ным на строi аль бо не вель мi 
доб ра ся бе ад чу ва е це. Бо i 
цес та мо жа не па ды сцi, i пе-
ра са лiць неш та зда ра ец ца. 
Усё ж ро бiш ру ка мi, та му i 
та кi ўплыў. Ка лi ты доб ра 
ста вiш ся да лю дзей, якiя бу-
дуць по тым каш та ваць пры-
га та ва ную стра ву, то трэ ба 
на строй вац ца на пра цэс. На 
здым кi пра гра мы мы iдзём як 
на свя та.

— Вы аса бiс та лю бi-
це iм пра вi за ваць на кух-
нi?

— Кух ня — мес ца для 
твор час цi, дзе ад бы ва ец ца 
дзей ства. На ват га ту ю чы 
прос ты са лат, я вы бi раю 
пра дук ты ў за леж нас цi ад 
на строю. На прык лад, ка лi ў 
мя не ёсць жоў тыя па мi до ры i 

жоў ты пе рац, то аба вяз ко ва ад дам 
пе ра ва гу iм. Жоў ты на огул мой лю-
бi мы ко лер. А ка лi жоў тай ага род нi-
ны ня ма, то прос та вазь му ка пус ту i 
да дам па ло ву морк вы, бо хо чац ца 
па зi ты ву. На кух нi я дзей нi чаю па iн-
ту i цыi. Бы вае, ва рыш пер шую стра ву, 
за зiр неш у ма ра зiл ку, а там рэ за ныя 
шам пiнь ё ны, — цу доў на, бу дзе грыб-
ны суп, на ват ка лi толь кi што ду ма ла 
пра боршч.

— А што ду ма е це пра тое, быц-
цам з да па мо гай ежы мож на ска-
рыць сэр ца муж чы ны?

— Гэ та мо жа не са мы прос ты, але 
да ступ ны спо саб ска заць ка ха на му 
ча ла ве ку, што ты ду ма еш пра яго. 
Ка лi муж чы на пры хо дзiць да до му, а 
там — смач ныя па хi, то ён ра зу мее: 
яго ча ка юць. Ра нi цай вар та пра чнуц ца 
на пят нац цаць хвi лiн ра ней, каб пры-
га та ваць му жу сня да нак, пры го жа 
па даць. I та кi ма лень кi ўчы нак па каз-
вае тваё стаў лен не да ча ла ве ка. За-
мест ты ся чы слоў здзейс нiць ма лень кi 
подз вiг пад сi лу кож най з нас. Я ча сам 
вяр та ю ся вель мi стом ле най з пра цы, 
але ка лi ба чу, што муж ро бiць неш та 
доб рае, то ад ра зу па чы наю га та ваць 
шар лот ку. I ён ра зу мее: за пах ла лю-
бi мым дэ сер там — зна чыць, я аца нi ла 
зроб ле нае.

— Вы ка за лi, што лю бi це спе цыi. 
А якiя з iх ха рак та ры зу юць вас?

— Як нi дзiў на — я ж сла вян ка — 
ся бе апi са ла б як ус ход нi ара мат. У 
ма ёй су ме сi бы лi б кар да мон, iм бiр, 
зi ра, мус кат ны арэх. Яшчэ ба зi лiк, 
тар хун. А аса цы я цыi ў кож на га свае. 
Па вiн на ж быць у жан чы не за гад-
ка…

Але на ДРАП КО.
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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, 
23.30 На вi ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.10 Зо на Х.
9.10 У цэнт ры ўва гi.
10.05 Ка ме дыя «Астэ рыкс i 
Абел iкс су праць Цэ за ра».
12.10 , 14.55, 18.35 Еvrovision. 
Без ка мен та раў.
12.15 Дзень у вя лi кiм го ра-
дзе.
13.25 Клуб рэ дак та раў.
14.10 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 Заўт ра — гэ та мы!
16.25 Усё як трэ ба!
16.50 Вес тэрн «Бан дыт кi».
19.20, 23.00 Арэ на.
19.55 Фо рум.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Дэ тэк тыў «Шу лер».
22.55 Ак ту аль нае iн тэр в'ю.
23.45 Дзень спор ту.
0.00 Ба я вiк «Iдэа льныя ўцё-
кi».

7.00 Ра нi ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Двое з 
ку фэр ка».
10.15 На вi ны на двор'я.
10.45 Се ры ял «След ства вя-
дзе Да Вiн чы».
11.55 Вы шэй чым дах.
12.30 Дак. се ры ял «Аз бу ка 
доб ра га са ма ад чу ван ня».
13.05 Ка ме дыя «Тры плюс 
два».
14.50 Ка ме дыя «Шпi ён скiя 
страс цi».
16.40 Бе ла рус кая ча сiн ка.
18.55 Ба я вiк «Хе ру вiм». 1-я i 
2-я се рыi.
20.40 «Пад гры фам «Вя до-
мыя».
21.25 КЕ НО.
21.30 Се ры ял «Iн тэр ны».
22.40 Се ры ял «Рэ аль ныя 
хлоп цы».

23.40 Ха кей. КХЛ. «Сi бiр» — 
«Ды на ма» (Мiнск).

7.30 «Даб ра ра нак».
8.00, 12.20, 18.35, 0.15 «Ка-
лей да скоп».
8.05, 12.30, 0.20 «Год у гіс то-
рыі».
8.20 «Ка ра ні».
8.50 «Пей за жы скрозь час». 
Тэр нер у га ва ні Онф лэр.
9.20 «Свет пры ро ды». Ляс ны 
пры га жун.
9.35, 22.30 «Рас кол». Маст. 
фільм.
10.25, 22.05 «Дыя@блог». 
«Пра мо ву».
10.55 «Га ра чыя дзя нёч кі». 
Маст. фільм.
12.45, 23.50 «Свят ло да лё кай 
зор кі».
13.10, 23.20 «Аў то граф».
13.40 «Зім ні дуб». Маст. 
фільм.
14.00 «Скарб ні ца Ві цеб шчы-
ны». Бо га яў лен скі ма нас тыр 
ў го ра дзе По лац ку.
14.25 «Му зе ум». Ка лек цыя ке-
ра мі кі з вёс кі Га род ная Сто лін-
ска га ра ё на.
14.45 «Ра зам з ім». Дак. 
фільм.
15.15 «Муд ра мер». Маст. 
фільм.
17.25 «На пе рад у мі ну лае».
17.55 «Ла бі рын ты». Ар хі тэк тар 
Ля вон Ві тан-Ду бей каў скі.
18.25 «Най мен ні і воб ра зы». 
Разь ба па дрэ ве.
18.45 «Мас ка рад». Маст. 
фільм.
20.30 Ка лы хан ка.
20.50 «Зі ма ро дак». Маст. 
фільм.

8.05 Фут бол. Чэм пi я нат Анг лii. 
Прэм' ер-лi га. «Хал Сi цi — «Лi-
вер пуль».
9.50 Фут бол. Чэм пi я нат Анг-
лii. Прэм' ер-лi га. «Ман чэс тэр 
Сi цi» — «Су он сi».
11.35 Бас кет бол. Лi га ВТБ. 
«Цмо кi-Мiнск» — «Хiм кi».
13.10 Фут бол. Бе ла рус банк — 
Чэм пi я нат Рэс пуб лi кi Бе ла-

русь.
14.55 Ха кей. КХЛ. «Сi бiр» — 
«Ды на ма» (Мiнск).
17.20 Бiя тлон. Эс тэр сунд. Гон-
ка пра сле да ван ня. Муж чы ны.
18.25 Фут бол. Лi га чэм пi ё наў. 
Вi дэа ча со пiс.
18.55 Бiя тлон. Эс тэр сунд. Гон-
ка пра сле да ван ня. Жан чы ны.
20.00 Авер тайм.
20.25 Ха кей. КХЛ. «Сi бiр» — 
«Ды на ма» (Мiнск).
22.15 Фут бол. Чэм пi я нат Анг-
лii. Агляд ту ра.
23.05 Фут бол. Чэм пi я нат Анг-
лii. Прэм' ер-лi га. «То тэн хэм» 
— «Ман чэс тэр Юнай тэд».

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 «Яны i мы».
13.10 «Доб ра га зда ро вей-
ка!».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Сам-на сам з усi мi».
16.15 «Зра зу мець. Да ра-
ваць».
16.55 «Да вай па жэ нiм ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лiк». 
«Ба рыс Са вiн коў. Чу жы ся-
род сва iх».
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Па зi цыя».
22.05 Маст. фiльм «Арол 
Дзя вя та га ле гi ё на».
0.10 Нач ныя на вi ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзi ны».
6.10, 17.20 «Мiн шчы на».
6.20, 7.45 «Ра нi ца. Сту дыя 
доб ра га на строю».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-
спорт».
8.30 «Ты дзень».
9.45 «Вя лi кае сне дан не».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 «Та кi лёс».

12.30 «Джэй мi: у по шу ках сма-
ку».
13.00 «Рэ пар цёр скiя гiс то-
рыi».
13.50 «Вя лi кi го рад».
14.30 «Зор ны рынг. Но вы 
се зон. Бiт ва ка вер-бэн даў». 
«Counsul Band» су праць «All 
Right Mama».
15.45 «Iн шая кра i на». «Доб рай 
ра нi цы, В'ет нам!».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Па за ко не».
18.30 «Вя лi кiя тай ны. Энер гiя 
ста ра жыт ных ба гоў».
20.00 «Ста лiч ныя пад ра бяз-
нас цi».
20.15 Маст. фiльм «Па ляў-
нi чы».
23.00 Му зыч нае шоу кра i ны 
«Га ра ды, якiя спя ва юць». Фi-
нал.

5.00 Се ры ял «Пяць хві лін да 
мет ро».
6.35 М/ф.
7.05 «Цік-так».
7.20 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
На ві ны Са друж нас ці (бя гу чы 
ра док).
9.15 Маст. фільм «Біт ва за 
Маск ву».
10.35, 0.50 «Па-рус ку ка жу-
чы...».
11.00 «Ра зам».
11.45 «Агуль ны ры нак».
12.25, 3.05 Се ры ял «Клон».
14.10 Дак. фільм «У све це ка-
мен ных джунг ляў».
15.20, 22.05 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.20 Се ры ял «Тан га з анё-
лам».
18.25 «Бе ла русь сён ня».
19.00 Се ры ял «Дзе вяць жыц-
цяў Не ста ра Мах но».
21.25 «Ак цэн ты».
21.40 Дак. фільм «Рэ аль ны 
свет».
23.00 Се ры ял «Ня бес нае 
жыц цё».
1.15 Маст. фільм «Ад на клас-
ні кі».

7.00 «Ра нi ца Ра сii».
10.00 «Кар цi на све ту».

10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кi.
11.30 «Ранiшняя@пошта».
12.00 «Пра мы эфiр».
13.00 «Шу каль нi кi».
13.50, 16.50, 19.50, 0.35 На вi-
ны — Бе ла русь.
14.30 «1000 дро бя зяў». Ток-
шоу.
15.10 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.55 «Асаб лi вы вы па дак».
17.10 Се ры ял «Гас па ды ня 
май го лё су».
18.05 Се ры ял «Тай ны iн сты-
ту та вы са ка род ных дзяў-
чат».
18.55, 20.40 Се ры ял «Вост-
раў не па трэб ных лю дзей».
21.45 Се ры ял «Рус кая спад-
чын нi ца».
22.45 Се ры ял «Шэр лак 
Холмс».
0.45 «Дзя жур ны па кра i не». 
Мi ха iл Жва нец кi.

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.40 «Но выя рус кія сен са-
цыі».
9.35, 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 «Суд пры сяж ных. Кан-
чат ко вы вер дыкт».
14.25 «Спра ва ўра чоў».
15.10 «Га ту ем з Аляк се ем Зі-
мі ным».
15.40, 18.35 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
16.25 «Пра ку рор ская пра вер-
ка».
17.40 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.35 Се ры ял «Вы шук».
23.05 Сён ня. Вы ні кі.
23.30 Се ры ял «Ня дзе ля ў жа-
но чай лаз ні».

7.00, 12.25, 19.10, 21.05, 23.45 
«На двор'е».
7.05 «На ры бал ку».
7.20, 14.20 Се ры ял «Цу доў-
нае ста год дзе».
9.00, 17.45 Се ры ял «Касл».

10.25 «Сi не ма тог раф». Маст. 
фiльм «Но чы Ка бi рыi».
12.30 Ка ме дыя «Па ляў нi чыя 
на пры вi ды».
16.00 Мульт па рад.
16.15 «Кi на блак нот».
16.30 «Мой лю бi мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Пя кель ныя 
кот кi».
19.15 Се ры ял «Удар у ад-
каз».
20.50 «Ве чар нi ца».
21.10 Дра ма «Прын цэ са дэ 
Ман пансье».

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 «Сня дан кi све ту».
9.30 «Дом ма ры».
10.00 «Шчас це без ах вяр».
11.00, 22.20 Се ры ял «Мар-
го ша».
12.00, 21.10 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка».
13.00, 16.30 Скетч-шоу «Анек-
до ты».
13.30, 17.00 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсiх».
14.30, 23.30 «Аў та шко ла».
15.00 Се ры ял «Крам лёў скiя 
кур сан ты».
16.00, 18.30 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
19.00 Се ры ял «Вась мi дзя-
ся тыя».
20.00 Се ры ял «Двое баць коў 
i двое сы ноў».
0.00 «Да рож ныя вой ны».
0.30 «Ч.П?».

6.00 «Еў рань юс».
9.00, 14.40, 18.30, 22.30 На ві-
ны куль ту ры.
9.15 «На гля даль нік».
10.15, 0.40 «Пэ ры Мэй сан». 
Се ры ял.
11.10 «Ра дыё хва ля». Дак. 
фільм.
12.10 «Страс ці па Шчад ры не». 
Дак. фільм.
13.05, 21.40 «У кру зе пер-
шым». Маст. фільм. 1-я се-
рыя.
13.50 «Эр нэст Рэ зер форд». 
Дак. фільм.

14.00 «Скар бы «Пру сіі». Дак. 
фільм.
14.50 «Ня скон ча ная п'е са 
для ме ха ніч на га пі я ні на». 
Маст. фільм.
16.30 «Бяз важ кае жыц цё». 
Дак. се ры ял. Фільм 1-ы.
17.00 «У ва шым до ме». Мі рэ-
ла Фрэ ні.
17.40 Academіa.
18.45 Га лоў ная ро ля.
19.00 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...».
19.40 Пры ступ кі цы ві лі за цыі. 
«Вя лі кі вы бух — па ча так ча-
соў». Дак. фільм.
20.40 «Су свет ныя скар бы 
куль ту ры».
20.55 «Тым ча сам».
22.50 «Бра ты Са ра я ны». 
Маст. фільм.
1.30 С. Рах ма ні наў. Кан цэрт 
№ 4 для фар тэ пі я на з ар кест-
рам.

5.00 «Быў час». 2008 год.
5.55 «Агуль ная сця на». Маст. 
фільм.
6.15 «На ві ны поп-му зы кі». 
1989 год.
7.25 «Пад зна кам за дыя ка. 
Стра лец». 1993 год.
9.00 «Ад ной чы ў снеж ні». 
Маст. фільм.
10.15 «Зі ма — зі ма». Фільм-
кан цэрт. 1984 год.
11.00 «Вя чэр нія ме ло дыі». 
Фільм-кан цэрт. 1985 год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 «Ва кол сме ху». 1991 
год.
14.00 «На па лам». За баў ляль-
ная пра гра ма 1967 год.
15.30 «Што? Дзе? Ка лі?». 
1988 год.
17.00 «Кліч джунг ляў». 1994 
год.
17.35 «З са ма га ран ку». 1993 
год.
18.10 «Трэ цяя вяр шы ня Смя-
та ні най». Дак. фільм.
18.40 «Ме сяц доў гіх дзён». 
1-я се рыя. Маст. фільм.
20.00, 2.00 «Час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Квет кі і пес ні Сан-Рэ-
ма ў Маск ве» 1986 год. 1-я 
част ка.

23.00 «Ка ме ра гля дзіць у 
свет». 1990 год.
0.00 «Тэ ле ме му а ры». 1994 
год.
0.30 «Амаль смеш ная гіс то-
рыя». Маст. фільм.
4.00 «Кі на па на ра ма». «Кі на-
таўр-91». 1991 год.

10.30, 11.30 Гор ныя лы жы. Ку-
бак све ту.
11.00, 13.30 Бiя тлон. Ку бак 
све ту.
12.00, 2.30 Скач кi на лы жах. 
Ку бак све ту.
14.30, 16.30, 22.00 Сну кер. 
Чэм пi я нат Бры та нii.
20.15, 1.30 Фут бол. Бра зi ле-
ма нiя.
20.30, 1.45 Фут бол. Еў ра га-
лы.
21.30 Тэ нiс. Матс-пойнт.
1.00 Кон на спар тыў ны ча со-
пiс.
1.15 Вось гэ та дзi ва!!!

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па між на мі».
5.15, 8.00, 12.55, 16.00, 21.00, 
2.45 Се ры ял «Доў га і шчас лі-
ва».
5.55, 7.45, 8.40, 13.45, 16.45, 
21.50, 23.55, 1.45, 3.05 «Ка ме-
ды ян ты. Леп шае».
6.15 Ка ме дыя «Помс та пух-
на тых».
9.00 Ка ме дыя «Па цу чы ныя 
скач кі».
11.15 Ка ме дыя «Норт».
14.10 Мю зікл «Да ро га ў 
Рыа».
17.20 Ка ме дыя «Сто міль ё наў 
еў ра».
19.20 Ка ме дыя «Ма дам Ір-
ма».
22.10 Ка ме дыя «Вы са ка род ны 
ве не цы я нец».
0.10 Ка ме дыя «Ла ры Краўн».
2.20 Се ры ял «Маё вя лі кае грэ-
час кае жыц цё».
3.25 Ка ме дыя «Дзяў чы на з 
ка раб ля».

6.00 М/ф.
8.30, 18.30, 2.50 «Цу доў нае 
ста год дзе». Се ры ял.

10.15 «Па нен ка i ку хар».
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.
13.10 «Жон ка. Гiс то рыя ка хан-
ня». Ма рыя Мi ро на ва.
14.30 «Сто пы тан няў да рос ла-
му». Сяр гей Гар маш.
15.15, 0.10, 5.15 «Звыш на ту-
раль нае». Се ры ял.
20.30 «М.У.Р». Се ры ял.
21.30, 4.25 «Апош няя су стрэ-
ча». Се ры ял.
22.30 «Кра сун чык». Маст. 
фiльм.
0.50 «Быць ча ла ве кам». Се-
ры ял.
2.00 «Ча со ва да ступ ны». Мi ха-
iл Яф рэ маў.

5.00, 18.45 Фэн тэ зi «Буй ная 
ры ба».
7.15 Ка ме дыя «Доб ры хло-
пец».
9.00 Ка ме дыя «Па вер сii Бар-
нi».
11.20 Дра ма «Пе ра рва нае 
жыц цё».
13.35 Дра ма «Ка нец ра ма-
на».
15.20 Ба я вiк «Пад Ад хон».
17.00 Ме лад ра ма «Бруд ныя 
тан цы 2».
21.00 Ка ме дыя «Бра ты Са ла-
мон».
23.00 Фiльм жа хаў «Вы бар кi-
ле ра».
1.00 Тра гi ка ме дыя «Па жыц-
цё ва».
3.00 Ка ме дыя «Ка хан не, якое 
збi вае з ног».

6.10 Мю зiкл «Ля ту чая мыш».
8.00 Ка ме дыя «Гуль ня».
9.45 Дра ма «Поп».
12.15 Дра ма «У па чат ку слаў-
ных спраў».
13.30 Дра ма «Ле ген да №17».
16.00 Маст. фiльм «1812: 
Улан ская ба ла да».
18.00 Дра ма «Арэ лi».
20.00 Тра гi ка ме дыя «Душ-
ка».
22.05 Тры лер «Ка мень».

23.35 Дра ма «На ва год нi ра-
манс».
1.30 Дра ма «Ма лень кая Ве-
ра».
3.45 Дра ма «Аляк сандр. Не ў-
ская бiт ва».

5.00, 19.00 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф.
6.00, 16.00 Се сар Мі лан: Ва-
жак зграі.
7.00 Ня ўлоў ная ра са ма ха.
8.00, 13.00 Эк стрэ маль нае па-
да рож жа.
9.00, 14.00 Зла віць со ма.
10.00 Вы пра буй це свой мозг.
11.00, 23.00 Ту рэм ныя цяж-
кас ці.
12.00 Ша ша праз пек ла.
15.00 Пры ру чыць дра ко на.
17.00, 2.00 Вай на ге не ра лаў.
18.00 Ме га за во ды.
20.00, 0.00, 3.00 Су пер збу да-
ван ні Трэ ця га рэй ха.
21.00, 1.00, 4.00 Аме ры кан-
ская ма фія.
22.00 Тай ны гіс то рыі.

7.00, 16.25 За ла тая лi ха ман-
ка.
7.50 Бе ар Грылс: па сля дах 
тых, хто вы жыў.
8.40, 20.35 Як гэ та ўстро е на?
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35, 17.20 Па ляў нi чыя на 
скла ды.
10.30, 0.00 Скрозь кра то вую 
на ру.
11.25, 3.55 Раз бу раль нi кi ле-
ген даў.
12.20, 3.05 Адзiн дзень з жыц-
ця Бе а ра Грыл са.
13.15, 5.10 Хут кiя i гуч ныя.
14.10, 6.05 Ма хi на та ры.
15.30 Зброя па-аме ры кан ску.
18.15 Не спра буй це паў та-
рыць.
19.10 Ге нiй рас пра цо вак.
21.00 Вы жыць ра зам.
22.00 Бе ар Грылс: вы брац ца 
жы вым.
23.00 Пра вi лы па за да рож на-
га ру ху.
0.55 Top Gear ЗША.
1.50 Ма фiя амi шаў.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.

АНТАНТ

СТБСТБ

МIРМIР

НТБ—БЕ ЛА РУСЬНТБ—БЕ ЛА РУСЬ
НА СТАЛЬ ГIЯНА СТАЛЬ ГIЯ

ЕURОSРОRTЕURОSРОRT

РТР—РТР—
БЕ ЛА РУСЬБЕ ЛА РУСЬ

ВТБВТБ

NАTIОNАL NАTIОNАL 
GЕОGRАРHIСGЕОGRАРHIС

DISСОVЕRУDISСОVЕRУ

8 КА НАЛ8 КА НАЛ

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

БЕЛАРУСЬ 1БЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 2БЕЛАРУСЬ 2

БЕЛАРУСЬ 3БЕЛАРУСЬ 3

КАМЕДЫЯКАМЕДЫЯ

TБ1000TБ1000
РУСКАЕ КІНОРУСКАЕ КІНО

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ПАНЯДЗЕЛАК,  2 СНЕЖНЯ

ТЭЛЕТЫДЗЕНЬТЫДЗЕНЬ

БЕЛАРУСЬ 5БЕЛАРУСЬ 5

ТТ  �� элесеткіэлесеткі

Брэст     106.6 FM
Віцебск  101.8 FM
Мінск      107.1 FM
Грод на   104.2 FM
Ма гі лёў  107.8 FM

МедыяпрастораМедыяпрастора  ��

Баб руйск   103.6 FM

Ба ра на ві чы  98.4 FM

Са лі горск   104.3 FM

Пінск           103.2 FM

Шаноўныя
сябры!

Індэкс/перыяд 1 месяц 3 месяцы 6 месяцаў

63850    (для індывідуальных падпісчыкаў) 47 500 142 500 285 000

63145    (для ветэранаў ВАВ і пенсіянераў) 42 750 128 250 256 500

63858    (для ведамасных падпісчыкаў) 95 300 285 900 571 800

63239    (ведамасная падпіска для ўстаноў міністэрстваў 
     адукацыі, культуры і аховы здароўя)

85 800 257 400 514 800

Працягваецца падпіска на «Звязду» на І квартал і І паўгоддзе 2014 года!
Пад пі сац ца на га зе ту 

мож на ў лю бым ад дзя лен-
ні паш то вай су вя зі; з да-
па мо гай аплат на-да ве дач-
на га тэр мі на ла РУП «Бел-

пош та»; праз сіс тэ му «ін-
тэр нэт-пад піс ка» на сай це 
www.belpost.by; у кі ёс ках 
«Бел са юз дру ка»; у паш-
таль ё наў.

Пад піс ка, да рэ чы, мо жа 
стаць доб рым ка ляд ным 
па да рун кам для ва шых 
род ных і бліз кіх, для ва шых 
сяб роў.

У якiм го ра дзе 
Бе ла ру сi жы вуць 
са мыя га ла сiс тыя, 
та ле на вi тыя i 
ха рыз ма тыч ныя 
ар тыс ты? Cёлета, 
за даў шы ся 
гэ тым пы тан нем, 
зды мач ная гру па 
пра ек та «Спя ва ю чыя 
га ра ды» тэ ле ка на ла 
СТБ аб' еха ла 
з кас тын га мi 
42 аб лас ныя i 
ра ён ныя цэнт ры 
на шай кра i ны, 
уклю ча ю чы ста лi цу.

Дня мі скон чыў ся пры ём за явак 
на 3-ю На цы я наль ную му зыч ную 
прэ мію. Як пад лі чы лі ў Мо ла дзе-
вым тэ ат ры эст ра ды і на тэ ле ка-
на ле «Ста ліч нае тэ ле ба чан не», 
ку ды да сы ла лі свае кон курс ныя 
па ке ты прэ тэн дэн ты, па спа бор ні-
чаць за гэ тую вы со кую ўзна га ро-
ду па жа да лі ка ля 300 бе ла рус кіх 
ар тыс таў, ка лек ты ваў, кам па зі-
та раў, аў та раў пе сень, прад зю-
са раў, аран жы роў шчы каў ды 
ін шых пра фе сі я на лаў і па чат-
коў цаў, за ня тых у сфе ры па пу-
ляр най му зы кі і шоу-біз не су.

У най блі жэй шы час ад бо рач ная 
ка мі сія рэс пуб лі кан ска га кон кур су 
«На цы я наль ная му зыч ная прэ мія» вы-
зна чыць на мі нан таў на 19 асноў ных 
уз на га род (ад 3 да 5 ча ла век на кож-
ную). А паз ней жу ры, сфар мі ра ва нае 
з лі ку вя до мых дзея чаў мас тац тва, 
прад стаў ні коў элект рон ных і дру ка-
ва ных СМІ, пра гле дзіць і пра слу хае 
твор чыя ра бо ты кан кур сан таў, ацэ-
ніць гра мад скую знач насць і мас тац-
кую каш тоў насць тво раў, улі чыць іх 
рэй тын гі ў ра дыё- і тэ ле эфі рах і тай-

ным га ла са ван нем вы зна чыць пе ра-
мож цаў.

Уз на га ро джан не пе ра мож цаў і ўру-
чэн не спе цы яль ных прэ мій ад бу дуц-
ца пад час га ла-кан цэр ту і ўра чыс тай 
цы ры мо ніі, што прой дзе 16 снеж ня ў 
Па ла цы Рэс пуб лі кі. Кож на му з пры зё-
раў бу дзе ўру ча ны спе цы яль ны сім-
вал На цы я наль най му зыч най прэ міі, 
дып лом лаў рэ а та і гра шо вая прэ мія, 
па ме ры якой вы зна ча ны ў кон курс-
ным па ла жэн ні. Най вя лік шая ўзна-
га ро да — 95 ба за вых ве лі чы нь, або 
кры ху больш за 12 міль ё наў бе ла рус-
кіх руб лёў — бу дзе пры су джа на за 
леп шую пес ню го да.

Да рэ чы, уба чыць на свае во чы ўра-
чыс тую цы ры мо нію і яе ге ро яў мо жа 
кож ны ах вот ны: у ста ліч ных ка сах 
яшчэ за ста лі ся квіт кі на ме ра пры-
ем ства кош там ад 60 да 150 ты сяч 
руб лёў. Тэ ле вер сію ўру чэн ня ІІІ На цы-
я наль най му зыч най прэ міі 25 снеж ня 
пла нуе па ка заць тэ ле ка нал СТБ, які 
на роў ні з Мі ніс тэр ствам куль ту ры Бе-
ла ру сі вы сту пае ад ным з за сна валь-
ні каў уз на га ро ды.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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«КI РА ВА, 17»
Цi быць iс пы ту па мо ве для 
пра цоў ных мiг ран таў? У 
Ра сii вы ра шы лi, што быць. 
У 2015 го дзе для та го, каб 
атры маць пра цу ў гэ тай кра-
i не, трэ ба бу дзе ўспом нiць 
сту дэнц кiя ча сы i прай сцi 
вы пра ба ван нi па рус кай мо-
ве, гiс то рыi i на цы я наль ным 
за ка на даў стве. А вось у Бе-
ла ру сi, як лi чаць у МУС, та кi 
эк за мен не па трэб ны.

«Ця пер га лоў нае — не раз-
зла ваць за меж ных ра бот нi каў 
но вы мi аб ме жа ван ня мi» , — ка-
жа дэ пу тат Па ла ты прад стаў-
нi коў Ма рат Жы лiн скi. «Кра i на, 
вы дат на ра зу ме ю чы i вы ву ча ю чы 
во пыт Еў ро пы, не жа дае на сту-
пiць на тыя ж граб лi. Я ра зу мею 
ра сiй скiя ўла ды, якiя хо чуць гэ тую 
праб ле му вы ра шыць цы вi лi за ва-
ным шля хам. А ты чыц ца гэ та, у 
пер шую чар гу, пра цоў ных мiг ран-
таў, якiя пра цу юць у сфе ры ЖКГ, 
бу даў нiц тва i па слуг».

Кра i ны СНД даў но ха це лi 
ства рыць пра сто ру для бес пе ра-
шкод на га пе ра мя шчэн ня кад раў. 
Цi не ста не ра сiй скi эк за мен но-
вым бар' е рам для гэ та га?

Кож ны ты дзень у пра гра ме 
«Кi ра ва, 17» на ра дыё «Мiр» ра-
зам з вя ду чай Ган най Iва нiц кай 
мы со чым за тым, што ад бы ва-
ец ца ў па лi тыч ным жыц цi вя лi кай 
пост са вец кай пра сто ры. А ак цэн-
ты ро бiм на тым, што аб' яд ноў вае 
нас у шмат на цы я наль ным i муль-
ты куль тур ным жыц цi Са друж нас-
цi. Слу хай це нас кож ны па ня дзе-
лак у 14.45 на «мiр най» хва лi.

 «Ка лi муж ро бiць неш та доб рае,
ад ра зу па чы наю га та ваць шар лот ку»

Але на СПI РЫ ДО ВIЧ:

З 30 лiс та па да ў эфi ры тэ ле ка на ла «Бе ла русь 2» стар туе пра цяг
ку лi нар на-гiс та рыч на га шоу «Бе ла рус кая кух ня». Пра ект зна ё мiць 
гле да чоў з рэ цэп та мi бе ла рус кай на цы я наль най кух нi — ад тых,
хто i ў на шы днi га туе, не ад сту па ю чы ад тра ды цый. Да сле да ваць
iх у ку лi нар ным шоу бу дзе эт ног раф Ла ры са Мят леў ская, 
для якой кож ны вы пуск — не паў тор ная экс пе ды цыя ў бе ла рус кую 
глы бiн ку. Вiр ту оз ны по вар Вар тан на ву чыць га та ваць 
па ба бу лi ных рэ цэп тах на су час най кух нi, а эле гант ная гас па ды ня 
Але на Спi ры до вiч бу дзе да па ма гаць слуш ны мi па ра да мi 
ў ства рэн нi ку лi нар ных шэ дэў раў. У раз мо ве вя ду чая па дзя лi ла ся 
ўра жан ня мi, якiя за ста юц ца за кад рам, па ра да мi з улас най 
ка лек цыi i сак рэ там iм пра вi за цыi на кух нi.

АБ ЧЫМ
СПЯ ВА ЮЦЬ ГА РА ДЫ?

Бе ла рус кіх ар тыс таў
«ад зна чаць руб лём»

Ця гам не каль кiх ме ся цаў «зор ныя ку ра та ры» — па пу ляр ныя вы ка наў цы, 
што ўзя лi пад кры ло ад на го цi не каль кiх вы ка наў цаў-па чат коў цаў з пэў на га 
го ра да — ра зам са сва i мi па да печ ны мi рых та ва лi паў на цэн ныя кан цэрт ныя 
вы ступ лен нi, якiя ацэнь ва лi i «ад сей ва лi» стро гiя суд дзi… Гэ тыя ацэн кi (дак-
лад ней, спо саб iх аб вя шчэн ня) вы клi ка лi ня ма ла кры ты кi ва ўдзель нi каў i ў 
пэў ным сэн се па дзя лi лi ар тыс тыч ную ту соў ку на па крыў джа ных i за да во-
ле ных. Але ства раль нi кi шоу мяр ку юць, што на ват ад моў ны пi яр пай шоў 
толь кi на ка рысць пра ек ту — ка лi аб iм спра ча юц ца — зна чыць, гэ та мно гiм 
цi ка ва.

Прай шоў шы шэ раг эфiр ных спра ва здач i за ку лiс ных iнт рыг, пра ект, на-
рэш це, фi нi шуе: 30 лiс та па да iнт ры га дру го га се зо на «Спя ва ю чых га ра доў» 
бу дзе рас кры та. Леп шыя кан кур сан ты з 20 бе ла рус кiх га ра доў, а так са ма iх 
на стаў нi кi прад ста вяць на вя лi кай сцэ не свае твор чыя за яў кi на пе ра мо гу. Хоць 
га ла-кан цэрт шоу тэ ле вi зi ён шчы кi зды ма лi за га дзя, кан чат ко ва яго вы нi кi па-
куль што не пад ве дзе ны. Дзяр жынск або Лi да, Жо дзi на цi Сло нiм, Ка лiн ка вi чы 
або Смар гонь, Бя ро за, Слуцк, а мо жа Доб руш — якi го рад «пра гу чыць» лепш 
за ўсiх? Пер шын ство вы ка наў цам i, ад па вед на, га ра дам пры су дзяць гле да чы 
шля хам СМС-га ла са ван ня.

Дзе: СТБ.
Ка лi: 30 лiс та па да, 20.10.
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Тыя ж спе цыi сён ня ў го ра дзе 
мож на на быць лю быя,
а на вёс цы, як ка жуць ба бу лi,
«кроп усiм за праў ляе».

Сна рад
ледзь не тра пiў у топ ку

Два сна ра ды ча соў вай ны 
знай шлi ра бо чыя за во да «Па-
лес се э лект ра маш» у Лу нi нец-
кiм ра ё не. Бо еп ры па сы ўба чы лi 
ра бо чыя чы гу на лi цей на га цэ ха 
ў за гру зач най шах це. Ту ды яны 
тра пi лi, хут чэй за ўсё, з ме та ла-
ло мам. Ад ра зу бы лi вы клi ка ны 
вы ра та валь нi кi. Яны эва ку i ра ва лi 
з цэ ха 45 ча ла век. За тым са пё ры 
вы вез лi не бяс печ ны груз на па лi-
гон i абяс шко дзi лi яго.

Яна СВЕ ТА ВА

�

ФактФакт  ��


