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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, 
0.00 На вi ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.40 Зо на 
Х.
9.10 У цэнт ры ўва гi.
10.00 Мю зiкл «Но выя пры го-
ды Ала дзi на».
12.10 , 14.55, 18.35 Еvrоvisiоn. 
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 Ка ме дыя «Зiг заг уда-
чы».
19.20 Арэ на.
19.55 Фо рум.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «Сва ты-6».
22.55 «Лёс гi ган таў». Са вец-
кае шам пан скае.
23.30 Ак ту аль нае iн тэр в'ю.
0.15 Дзень спор ту.
0.30 Ка ме дыя «Астэ рыкс i 
Абел iкс на Алiм пiй скiх гуль-
нях».

7.00 Ра нi ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Я — це-
ла а хоў нiк».
10.10 На вi ны на двор'я.
10.50, 23.40 Се ры ял «Су-
стрэч ная па ла са». 1-я се-
рыя.
12.15 «Пад гры фам «Вя до-
мыя».
12.55 Ба я вiк «Пi ра ты ХХ ста-
год дзя».
14.35 Ка ме дыя «Ма лень кая 
чор ная кнiж ка».
16.40 Бе ла рус кая ча сiн ка.
18.55 Се ры ял «Апост ал». 
1-я i 2-я се рыi.

21.25 КЕ НО.
21.30 Се ры ял «Iн тэр ны».
22.40 Се ры ял «Рэ аль ныя 
хлоп цы».

7.30 «Даб ра ра нак».
8.00, 12.10, 18.35, 23.55 «Ка-
лей да скоп».
8.05, 12.15, 18.45, 0.00 «Га ла-
сы з мi ну ла га».
8.15, 12.20, 0.05 «Год у гiс-
то рыi».
8.25 «Цу ды пры ро ды».
9.00 «Слуц кiя па ясы. Тай ныя 
зна кi». Дак. фiльм.
9.35, 22.15 Се ры ял «За-
мах».
10.20, 21.50 «Дыя@блог». 
«Пра мо ву».
10.45 «Пры ват нае жыц цё 
Пят ра Вi на гра да ва». Маст. 
фiльм.
12.35, 23.30 «Свят ло да лё кай 
зор кi». Па мя цi Iва на Во сi па вi-
ча Ахрэм чы ка.
13.05, 23.00 «Аў то граф».
13.35 «Мi ха iл Пта шук». Дак. 
фiльм.
13.55 «Пра вiн цыя Хэй лунц-
зян КНР — ча роў ны ба га ты 
край». Дак. фiльм.
14.20 «Род най пес нi ва я во-
да». Iгар Па лi во да.
14.45 «Ка ра нi».
15.15 «Рыф му ец ца з лю-
боўю». Маст. фiльм.
17.00 «На пе рад у мi ну лае».
17.25 «Пра вiн цыя Хэй лунц зян 
— гор дасць пра мыс ло вас цi 
Кi тая». Дак. фiльм.
17.40 «Ко ла». Ка рот ка мет-
раж ны фiльм.
18.10 «Скарб нi ца Бе рас цей-
шчы ны».
18.55 «Дзя цiн ства Гор ка га». 
Маст. фiльм.
20.30 Ка лы хан ка.
20.50 «Ляс ныя арэ лi». Маст. 
фiльм.

8.00 Фут бол. Чэм пi я нат Анг-
лii. Прэм' ер-лi га. «Нор вiч» — 
«Су он сi».
9.55 Фут бол. Чэм пi я нат Анг лii. 

Прэм' ер-лi га. «То тэн хэм» — 
«Лi вер пуль».
11.50 Ха кей. Чэм пi я нат Бе ла-
ру сi. «Ме та лург» (Жло бiн) — 
«Го мель».
13.45 Фут бол. Чэм пi я нат Анг-
лii. Прэм' ер-лi га. «Астан Вi ла» 
— «Ман чэс тэр Юнай тэд».
15.35 Ха кей. КХЛ. «Дан бас» 
— «Ды на ма» (Мiнск).
17.30, 19.00 Бiя тлон. Ан сi.
18.30 Фут бол. Лi га чэм пi ё наў 
УЕ ФА.
20.00 Авер тайм.
20.30 Фут бол. Чэм пi я нат Анг-
лii. Прэм' ер-лi га. «Нью касл» 
— «Са ўтгемп тон».
22.20 Фут бол. Чэм пi я нат Анг-
лii. Агляд ту ра.
23.15 Ха кей для ўсiх.

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». 
«Вай на раз ве дак. Кур сан ты 
асо ба га пры зна чэн ня».
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Па зi цыя».
22.05 Маст. фiльм «Прэ-
стыж».
0.30 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».

9.45 «Вя лі кае сне дан не».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 «Та кі лёс».
12.30 «Джэй мі ў ся бе до ма».
13.00 «Гля дзець усім!».
13.50 «Вя лі кі го рад».
14.30 «Зор ны рынг. Но вы се-
зон. Біт ва ка вер-бэн даў».
15.30 «Ін шая кра і на». «Ар ме-
нія: дзяр жа ва з вы трым кай».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Па за ко не».
18.30 «Вя лі кія тай ны».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Дзён нік «Хо ро Шоу».
20.20 Маст. фільм «Ма ні пу-
ля цыя».
22.05 «Рэ пар цёр скія гіс то-
рыі».
23.00 «Ва ен ная тай на».
0.40 Се ры ял «Зна хар. Па ля-
ван не без пра віл».

5.00 Се ры ял «Га лоў ныя ро-
лі».
6.35 М/ф.
7.00 «Цік-так».
7.15 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).
9.10 Маст. фільм «Сум-
лен ны, ра зум ны, не жа на-
ты...».
10.25 «Па-рус ку ка жу чы...».
10.50 «Ра зам».
11.45 «Агуль ны ры нак».
12.20 Се ры ял «Клон».
14.00 Дак. фільм «У све це ка-
мен ных джунг ляў».
15.20 Ток-шоу «Сло ва за сло-
ва».
16.05 Се ры ял «Жа но чы ра-
ман».
18.25 «Бе ла русь сён ня».
18.50 Се ры ял «Кедр» пра-
ніз вае не ба».
21.25 Маст. фільм «Сэр ца 
маё — Аста на».
23.10 Се ры ял «За біць 
змея».

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 Ток-шоу «1000 дро бя-
зяў».
15.10 Ток-шоу «Пра са мае га-
лоў нае».
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 «Сва-
ты-5».
21.45 Се ры ял «Бе ра гi ма ёй 
ма ры».
23.35 Се ры ял «Тай ны след-
ства».
0.45 «Вя лi кая зме на. Апош няе 
ка хан не Ген кi Ля пi ша ва».

6.00 «НТБ ра нi цай».
8.40 «Но выя рус кiя сен са-
цыi».
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, 13.25 «Суд пры сяж-
ных».
14.25 «Спра ва ўра чоў».
15.10 «Га ту ем з Аляк се ем Зi-
мi ным».
15.40, 18.35 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
16.25 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
17.40 Ток-шоу «Га во рым i па-
каз ва ем».
19.35 Се ры ял «Га ру ноў».
23.10 Сён ня. Вы нi кi.
23.35 Се ры ял «Шах та».

7.00, 11.55, 19.10, 21.05, 23.30 
«На двор'е».
7.05, 16.00 Мульт па рад. Се-
ры ял «Сяб ры Анё лаў».
7.20, 14.15 Се ры ял «Цу доў-
нае ста год дзе».
9.00, 17.40 Се ры ял «Касл».

10.25 «Сi не ма тог раф». 
Маст. фільм «Тры мi лыя 
дзяў чы ны».
12.00 Ка ме дыя «Клет ка для 
пта шак».
14.00 «Кi на блак нот».
16.15 «Мой лю бi мы га да ва-
нец».
16.45 Се ры ял «Пя кель ныя 
кот кi».
19.15 Се ры ял «Ва ен ны шпi-
таль».
20.50 «Ве чар нi ца».
21.10 Трылер «Ван Хель-
сiнг».

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, 20.00 Се ры ял «Два 
баць кi i два сы ны».
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».
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 Маст. фільм «Бес па-
саж ні ца».
12.00 Дак. фільм «Ба ла хон скі 
ма нер».
12.10 Дак. фільм «80 га доў 
Ва лян ці ну Цяр няў ска му. «На 
хва лі ма ёй па мя ці».
12.50, 17.25, 0.25 «Су свет ныя 
скар бы куль ту ры».
13.10 Дак. фільм «Ім гнен ні 
сла вы. Вя ча слаў Ці ха наў».
13.45, 0.40 Се ры ял «Сям-

нац цаць ім гнен няў вяс ны». 
1-я се рыя.
14.50 Маст. фільм «Час жа-
дан няў».
16.30 Зор кі скры піч на га мас-
тац тва. Ан не-Са фі Му тэр.
17.40 Academіa.
18.45 Га лоў ная ро ля.
19.00 «Са ці. Ня сум ная кла-
сі ка...».
19.45 Дак. се ры ял «Су свет 
Сты ве на Хо кін га». 1-я се-
рыя.
20.30 «Аст ра вы». Іза бе ла 
Юр' е ва.
21.15 «Тым ча сам».
22.00 «Сі лу э ты». «Мі ха іл Уль-
я наў».
22.50 Дак. фільм «Алег Гры-
гор' еў. Парт рэт «пад му хай».
23.45 «Услых». Паэ зія сён ня.
1.35 А. Ха ча ту ран. Сю і та з ба-
ле та «Га я нэ».

5.00 «Быў час». 2008 год.
6.00 «КВЗ». 1987 год.
7.50 «Му зы ка ў эфі ры». 1989 
год.
9.00 «Зі мо вая каз ка». Фільм-
спек такль. 1988 год.
10.30 «Аў то граф па су бо тах». 
1992 год.
11.00 Кан цэрт гру пы «Ма шы-
на ча су». 1990 год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 Твор чы ве чар М. За до-
рна ва. 1989 год.
14.00 «Май стры мас тац тваў». 
1976 год.
15.10 Апош няя су стрэ ча з 
Л. Уцё са вым. 1982 год.
16.35 «Габ ра ва смя ец ца». 
Дак. фільм.
17.00 «Уме лыя ру кі». 1985 
год.
17.35 «Двое на лё дзе». Дак. 
фільм.
18.05 «Спя вае Аляк сандр Ся-
роў». Фільм-кан цэрт.
18.40 «Апош няя ін спек цыя». 
1-я се рыя. Маст. фільм.
19.45 «Прос ты му жык». 
М/ф.
20.00, 2.00 «Час».
21.00 «На ро джа ныя ў СССР».
22.00 «Пе тэрс поп-шоу». Кан-
цэрт.
23.00 «Ува рван не». Дак. 
фільм.

0.10 «ВІА «Ары зонт». Кан-
цэрт.
0.35 «Муж чы ны і ўсе ас тат-
нія». Маст. фільм.
4.00 «Кі на па на ра ма».

10.30, 18.30, 22.00, 2.30 Скач-
кi на лы жах з трамп лi на. Ку-
бак све ту.
11.15 Кон ны спорт. Скач кi.
11.30 Кон ны спорт. Вя лi кi 
шлем Ро лекс.
12.30, 15.30, 17.00 Бiя тлон. 
Унi вер сi я да.
13.30, 17.45, 1.30 Бiя тлон. Ку-
бак све ту.
14.00 Фут бол. Лi га Чэм пi ё наў 
УЕ ФА. Жа раб' ёў ка.
16.00, 19.30 Лыж нае двая-
бор'е. Унi вер сi я да.
21.00, 0.30 Фут бол. Еў ра га лы.
21.45, 1.10, 3.15 Фут бол. Бра-
зi ле ма нiя.
22.45 All sports.
23.00 Пра рэ стлiнг.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па між на мі».
5.15, 8.00, 2.20 Се ры ял «Ме-
сяцавы хлоп чык».
6.15 Ка ме дыя «У па сце лі з 
д'яб лам».
7.40, 8.45, 23.50, 3.00 «Ка ме-
ды ян ты. Леп шае».
9.00 Ка ме дыя «Мыт ня дае 
да бро».
11.15 Ка ме дыя «Ка роль 
Ральф».
12.55, 16.00, 21.00 Се ры ял 
«Двац цаць два нац цаць».
14.05 Мю зікл «Свет лыя Ка-
ля ды».
17.20 Ка ме дыя «Лю тыя ства-
рэн ні».
19.20 Ка ме дыя «Шпі ён скія 
страс ці».
22.10 Ка ме дыя «Па-вар' яц ку 
за ка ха ны».
0.10 Ка ме дыя «Кам пань ён».
3.20 Ка ме дыя «Міль ё ны Брус-
тэ ра».

6.00 М/ф.
8.30, 18.30, 2.45 Се ры ял «Цу-
доў нае ста год дзе».

10.15 «Па нен ка i ку хар».
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».
13.10 «Жон ка. Гiс то рыя ка-
хан ня». Ла ры са Лу пi ян.
14.30 «Сто пы тан няў да рос-
ла му». Вiк тар Дро быш.
15.15, 0.05, 5.15 Се ры ял 
«Звыш на ту раль нае».
20.30 Се ры ял «М.У.Р».
21.30, 4.20 Се ры ял «Апош няя 
су стрэ ча».
22.30 Маст. фiльм «Ма рыя».
0.50 Се ры ял «Быць ча ла ве-
кам».
1.50 «Ча со ва да ступ ны». 
Аляк сандр Хiнш тэйн.

5.00 Тры лер «Сле па та».
7.10 М/ф «Ра бi но гi».
9.05 Фан тас ты ка «Пры цем кi. 
Са га. Ма ла дзiк».
11.20 Дра ма «8 мi ля».
13.15 Ме лад ра ма «Пры цем кi. 
Са га. За цьмен не».
15.25 Дра ма «Ва вi лон».
17.50 Дра ма «На пад на 13-ты 
ўчас так».
19.45 Мю зiкл «Брац тва тан-
ца».
21.45 Фэн тэ зi «Ула дар пярс-
цён каў. Брац тва пярс цён-
ка».
0.45 Дра ма «Но вы свет».
3.05 Фэн тэ зi «Бе а вульф».

6.30 Ка ме дыя «Свя та Неп-
ту на».
8.00 Ка ме дыя «Пры го ды жоў-
та га ча ма дан чы ка».
9.40 Ка ме дыя «Усё прос та».
11.45 Ка ме дыя «Жа нiць ба».
13.40 Дра ма «Ле ген да 
№17».
16.00 Ка ме дыя «Не iдэа льная 
жан чы на».
18.00 Ка ме дыя «Вой, ма роз, 
ма роз!».
20.00 Ка ме дыя «Ёл кi».
21.40 Дра ма «Ру сал ка».
23.40 Ка ме дыя «Рэ аль ны та-
та».
1.20 Ба я вiк «Бой з це нем».

3.40 Ба я вiк «Бой з це нем. Рэ-
ванш».

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 Гі ганц кая пан да.
8.00, 13.00 Эк стрэ маль нае 
па да рож жа.
9.00, 14.00 Зла віць со ма.
10.00, 12.00 Гуль ні ро зу му.
11.00, 23.00 Афе рыс ты і ту-
рыс ты.
15.00 Дзі чы ная ма ма.
17.00, 2.00 Апош нія тай ны 
Трэ ця га рэй ха.
18.00 Ста ра це лі.
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 Хлоп цы з Юка-
на.
7.50, 12.20, 21.00, 3.05 Вы-
жыць ра зам.
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 Скар ба шу каль ні кі 
Аме ры кі.
10.30, 0.00 Як устро е ны Су-
свет.
11.25, 3.55 Раз бу раль ні кі ле-
генд.
13.15, 5.10 Май стэр ня «Фан-
том Уоркс».
14.10, 6.05 Ма хі на та ры.
15.05 Ма хі на та ры на тра-
се.
15.30 Зброя па-аме ры кан-
ску.
18.15 Не спра буй це паў та-
рыць.
19.10 Ды на ма — не ве ра год-
ны ілю зі я ніст.
22.00 Бе ар Грылс: вы брац ца 
жы вым.
23.00 Пра ві лы па за да рож на-
га ру ху.
0.55 Top Gear.
1.50 Свет кант ра бан ды.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
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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.

Што агуль на га па мiж рыж-
скi мi шпро та мi i се ляд цом 
iва сi, «Са вец кiм шам пан-
скiм» i «Кi еў скiм» тор там, 
плаў ле ным сыр ком «Друж-
ба», ша ка ла дам «Алён ка» 
i ма ро зi вам за 20 ка пе ек? 
Усё гэ та — хар чо выя сiм ва-
лы Са вец ка га Са ю за, якiя 
зай ма лi па чэс нае мес ца ў 
свя точ ным i паў ся дзён ным 
ме ню мiль ё наў гра ма дзян 
вя лi кай кра i ны...

По тым гэ тыя пра дук ты знiк-
лi з пры лаў каў са вец кiх гаст ра-
но маў, дый са мi гаст ра но мы не 
вы тры ма лi на шэс ця су пер мар-
ке таў. Але на сталь гiя па «тым 
са мым» сма ку за ста ла ся. Уз га-
даць яго бе ла ру сам да па мо жа 
пра ект Агенц тва тэ ле на вiн «Лёс 
гi ган таў-2» пад ко да вай наз вай 
«Гаст ра ном».

Пер шы пра ект «Лёс гi ган таў» 
з пос пе хам прай шоў не толь кi ў 
Бе ла ру сi, атры маў шы па вы нi ках 
2012 го да Гран-пры ў пра фе сiй ным 
кон кур се «Тэ ле вяр шы ня». Да ку-
мен таль ным цык лам гiс то рый пра 
ўзлёт i па дзен не най буй ней шых 
прад пры ем стваў i ма рак СССР 
(Са ра таў скi авiя за вод, «Бул гар ты-
тунь», «Урал маш», «РАФ», ма та-
цык лы «Ява», аў то бу сы «Iка рус» i 
шмат iн шых) за цi ка вi лi ся i ў Ра сii, 
дзе шэ раг рэ гi я наль ных тэ ле ка на-
лаў на быў пра вы на яго па каз.

— Мы доў га ду ма лi, пра што 
яшчэ з са вец ка га мi ну ла га мож-
на рас па вес цi. А тэ ма ля жа ла на 
па верх нi. Ад ной чы нех та з мас-
коў скiх ка лег ска заў: «Якая смач-
ная ў вас каў ба са — як са вец-
кая!» — пры гад вае кi раў нiк АТН 
Кi рыл Ка за коў. — Мы за ча пi лi ся 
за гэ тую фра зу i вы ра шы лi зра-

бiць 10-се рый ны цыкл пад агуль-
най наз вай «Гаст ра ном» — пра 
вя до мыя ка лiсь цi пра дук то выя 
са вец кiя брэн ды i пра тое, што 
ад iх за ста ло ся ця пер.

Да пы тан ня тэ ле вi зi ён шчы кi 
па ды шлi грун тоў на: над пра ек-
там пра ца ва лi вы ключ на аў та ры, 
ста рэй шыя за 30 га доў, хто са-
праў ды па спеў у дзя цiн стве зве-
даць смак «са вец кiх» пра дук таў. 
А здым кi вя лi ся амаль паў го да 
на тэ ры то рыi не каль кiх кра iн — 
Ра сii, Бе ла ру сi, Укра i ны, Лат вii i 
на ват Гер ма нii, дзе, як вы свет-
лi ла ся, на асно ве на ту раль на га 
рыс лiн гу вы раб ля лi са праўд нае 
«Са вец кае шам пан скае». Ня-
ма ла на ма ган няў да вя ло ся пры-
клас цi i для та го, каб знай сцi для 
зды мак аў тэн тыч ныя рэ чы — на-
прык лад, ва гi са вец ка га ча су.

— Лю дзi да пыт лi выя, у прын-
цы пе, зболь ша га не дзе чу лi 
або чы та лi пра ўсе гэ тыя фак-
ты, — за ўва жае Кi рыл Ка за коў, 
якi вы сту пае ў якас цi вя ду ча га 

«Лё су гi ган таў-2». — Але мы i 
не прэ тэн ду ем на сен са цый ныя 
ад крыц цi i не сцвяр джа ем, што 
вы раб ле ныя па са вец кiх рэ цэп-
тах пра дук ты — най смач ней шыя 
ў све це. За дум ка бы ла зу сiм iн-
шая: на пя рэ дад нi Но ва га го да 
са браць гле да чоў ка ля тэ ле вi за-
раў i «смач на», цi ка ва рас па вес-
цi пра ўлю бё ныя пра дук ты з iх 
дзя цiн ства цi ма ла до сцi.

На вош та ў «Док тар скую» каў-
ба су да да ва лi са лет ру, цi праў да, 
што шпро ты ў бля шан ку ўклад-
ва юц ца ўруч ную, якой «па ро ды» 
на са мрэч се ля дзец iва сi i з кiм 
су дзi ла ся ўжо да рос лая ге ра i ня 
ша ка лад кi «Алён ка»? Пра ўсё гэ-
та i не толь кi — у пе рад свя точ ным 
ме ню ад АТН. Пач нец ца тэ ле вi зiй-
ная дэ гус та цыя з шам пан ска га, 
а за вер шыц ца, як за ве дзе на, дэ-
сер там — «Кi еў скiм» тор там.

Ка лi: з 16 снеж ня па буд нях.
Дзе: «Бе ла русь 1».

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК

�

Шчы расць, ад кры тасць i са ма-
кры ты ка — па зi цыя Ка цi Iў лi е вай 

у эфi ры ра дыё «Мiр», у аса бiс тым 
жыц цi i на сцэ не, дзе яна вы сту-

пае як Ка ця Оў шэн. Му зы ка — яе 
сты хiя, да ты чыц ца гэ та дзён на га 
трох га дзiн на га «Мi ра во га эфi ру», 
вя чэр няй пра гра мы па пят нi цах i 
су бо тах «Мi ра вая танц пад ло га» 

або вы ступ лен няў, на ват ка лi гэ-
та рэ пе ты цыя до ма, якую чу юць 
толь кi су се дзi. Мы су стра ка ем ся 

з Ка цяй пас ля дзён на га эфi ру. Я з 
пер шай хвi лi ны ад чу ваю яе па зi-

тыў. Зда ец ца, нi бы та яна за бег ла 
па вi тац ца i за раз зноў «па ля цiць» 
па спра вах. Акiд ваю во кам су раз-

моў цу i ча мусь цi ўзнi кае дум ка: 
неш та не так?.. Аказ ва ец ца, дзяў-

чы на прос та пе ра фар ба ва ла ва-
ла сы... Вось яно, па цвяр джэн не 

схiль нас цi да экс пе ры мен таў.

— Ад чу ва е це пе ра ме ны з но вым ко-
ле рам ва ла соў?

— Ко лер кар ды наль на змя няе ад чу-
ван нi i ўспры ман не ця бе iн шы мi. Лю дзi 
з цём ны мi ва ла са мi ата я сам лi ва юц ца з 
сур' ёз нас цю, ха ця ўнут ра на я за ста ю ся 
та кой, як i бы ла ра ней: лёг кай, ак тыў-
най i па зi тыў най. Пра сур' ёз ныя рэ чы 
я, без умоў на, за дум ва ю ся, бо ёсць iмк-
нен не да пе ра мен у жыц цi. Так заў сё-
ды ад бы ва ец ца, што ча ла век, змя ня-
ю чы неш та ў знеш нас цi, на ту раль на 
на строй ва ец ца на неш та но вае. I мне 
гэ та iм па нуе.

— У якiх жа сфе рах ча каць пе ра-
мен?

— Яны бу дуць усю ды: як у аса бiс тым 
жыц цi, так i ў твор чай сфе ры. Ад нак, ка лi 
га ва рыць пра ра дыё, то, ду маю, тут кар-
ды наль ных пе ра мен не прад ба чыц ца. Бо 
я iмк ну ся ўвесь час здзiў ляць не чым сваю 
аў ды то рыю, што дзён на пра ца ваць над 
па мыл ка мi i ру хац ца да лей. Рас кры ваць 
сак рэ ты па куль што не ха це ла ся б.

— Атрым лi ва ец ца, усё ж да во дзi-
ла ся су ты кац ца са стэ рэа ты па мi пра 
блан дзi нак?

— Са зме най ко ле ру ва ла соў я на са-
бе ад чу ла: лю дзi ва кол ста лi ўспры маць 
мя не па-iн ша му. Ра ней да во дзi ла ся па-
ста ян на да каз ваць, што на вы нiк ма ёй 
пра цы знеш насць не ўплы вае. Не заў-
сё ды ўда ва ла ся ад ра зу пе ра ка наць. А 
за раз, мне зда ец ца, у гэ тым сэн се ста ла 
знач на пра сцей. Кар ды наль на пе ра фар-
боў вац ца не ста ла, бо мне блiз кая цёп-
лая га ма, я i ўнут ры та кая ж. Упус каю ў 
сваё жыц цё ўсiх, на ват ка лi да во дзiц ца 
на сту паць на граб лi. У гэ тым мая iс насць. 
Што б я нi ра бi ла, iмк ну ся ра бiць шчы ра. 
Я на ват заў сё ды ка жу толь кi тое, што 
ду маю. Ра зу мею, што лю дзям ска за нае 
мо жа не па да бац ца цi яны мя не ня пра-
вiль на зра зу ме юць. Але кры ва душ насць 
не па мне.

— Якiя якас цi вы цэ нi це ў стаў лен нi 
лю дзей да вас?

— Перш за ўсё — па ва гу. Пры чым 
гэ та да ты чыц ца лю бой сi ту а цыi ў жыц-
цi. Мне важ на так са ма, каб лю дзi ўме лi 
адэ кват на рэ ага ваць i ацэнь ваць. Ча-
сам су стра ка еш на сва iм шля ху i тых, 

хто, пры кры ва ючы ся доб ры мi на ме ра-
мi, мо жа па ру шыць твае пла ны. Та му 
доб ра, ка лi ча ла век умее ацэнь ваць у 
iн шых перс пек ты ву. Я нар маль на стаў-
лю ся да кры ты кi, па рад i рэ ка мен да-
цый. Ка лi вы каз ва юць кан струк тыў ныя 
за ўва гi, спра бую пе ра гле дзець сi ту а-
цыю, змя нiць яе ў леп шы бок. Усе ж 
мы не iдэа льныя. Сло вам, «мае» лю дзi 
— шчы рыя, праў дзi выя i ў не чым са ма-
кры тыч ныя.

— Якiя не да хо пы ёсць у вас?
— Я вель мi ня ўсед лi вая i не цярп лi-

вая. Кож ны раз, ка лi гэ тыя якас цi пра яў-
ля юц ца ўва мне, iмк ну ся iх пе ра маг чы. 
На прык лад, бы вае так: ад клад ва еш ней-
кую спра ву ўвесь час, а по тым у апош нi 
мо мант са дзiш ся i ўсё ро бiш. I вось у 
та кiх сi ту а цы ях да поз няй но чы ся дзiш, 
але да во дзiш рас па ча тае да кан ца. Мая 
ад каз насць пе ра кры вае гэ ты не да хоп. 
Так са ма я вель мi хут ка ўскi паю. Але, 
ка лi па чы наю за ўва жаць у сва iх па во-
дзi нах та кiя ад цен нi то ад ра зу ж iмк ну ся 
ду маць ра цы я наль на. Су па кой ваю ся бе 
i спы ня ю ся, аль бо так тоў на пе ра хо джу 
на iн шую тэ му. Мне зда ец ца, сваю ро-
лю ады гры вае яшчэ i тое, што па зна ку 
за дыя ка я Ша лi. Та му не абы хо дзiц ца 
без на стой лi вас цi i ўпарт асцi. Пры тым, 
я нi ко лi не бу ду спра чац ца да апош ня га, 
ка лi на сто пра цэн таў не ўпэў не на ў сва-
ёй слуш нас цi.

— Для раў на ва гi вам што па тра бу-
ец ца?

— Для мя не па жыц цi не ха рак тэр ны 
ба ланс. Я зна хо джу ся па ста ян на ў ру ху, 
дзе вы шы ня змя ня ец ца пры зям лен нем. 
Хоць лю дзi ў боль шас цi сва ёй iмк нуц ца 
да ба лан су, у ма iм вы пад ку ня ма жа дан-
ня яго да сяг нуць, бо мне не цi ка ва плыць 

па ця чэн нi. Раў на ва га для мя не мае зна-
чэн не хi ба што ў аса бiс тым жыц цi, а ў 
твор час цi мной ру хае су пя рэч лi васць.

— Вы сён ня мо жа це ска заць, што 
зай ма е це ся лю бi май спра вай?

—У гэ тым пла не я са мы шчас лi вы 
ча ла век, бо маю маг чы масць зай мац ца 
тым, што мне вель мi па да ба ец ца. Я пра-
цую ды джэ ем на ра дыё, са ма ства раю 
му зы ку. Та кi са бе двай ны пры лiў драй ву. 
Узяць, на прык лад, пра ект «Мi ра вая танц-
пад ло га». Там я кож ны ты дзень ад соч ваю 
на вiн кi ў све це му зы кi. Ка лi ка заць пра 
мой соль ны пра ект Ка ця Оў шэн, дзе я 
пi шу му зы ку i вы кон ваю яе, то тут ёсць да 
ча го iмк нуц ца. Але га лоў нае — што мая 
сфе ра дзей нас цi пры но сiць за да валь нен-
не i хо чац ца ўвесь час неш та пры дум ляць 
i раз вi вац ца.

— Як тра пi лi на ра дыё «Мiр»?
— Гэ та быў пе ры яд пе ра хо ду з ад на го 

мес ца пра цы на iн шае. Нар маль ная прак-
ты ка ся род ды джэ яў. Мне па тэ ле фа на ва-
лi, я прай шла гу тар ку i ця пер пра цую тут.
Та му, мож на ска заць, ра дыё са мо знай-
шло мя не.

— А на огул ка лi-не будзь ма ры лi 
пра ца ваць на ра дыё?

— У дзя цiн стве не бы ло жа дан ня 
стаць ды джэ ем цi ра дыё вя ду чай. Па 
во лi вы пад ку я тра пi ла ў гэ тую нi шу. Я 
скон чы ла Унi вер сi тэт куль ту ры па спе-
цы яль нас цi «Рэ жы су ра свя таў». Ад-
ной чы мне па тэ ле фа на ваў ад на курс-
нiк i пра па на ваў па спра ба ваць ся бе ў 
амп луа ра дыё вя ду чай. На той мо мант 
я бы ла на ад пра цоў цы ў ад мi нiст ра цыi 
Цэнт раль на га ра ё на Мiн ска ў ад дзе ле 
куль ту ры. Толь кi ўя вi це: офiс — па пе ры, 
да ку мен та цыя — для твор ча га ча ла-
ве ка ня лёг кае вы пра ба ван не (зрэш ты, 

во пыт усё ж та кi на бы ла там ка рыс ны). 
Та му пе ра вес цi ся на ра дыё бы ло ўда-
чай. Шчы ра пры зна ю ся, пер шыя ме ся-
цы ўвесь эфiр рас пiс ва ла на па пе ры. 
Ады хо дзiць ад пра пi са ных тэкс таў да-
зва ля ла са бе хi ба што ў вiн ша ван нях...
Па вер це, пра ца ваць да во дзi ла ся не 
менш чым тым, хто ма рыць пра ра дыё 
ўсё жыц цё. Да пры хо ду на ра дыё «Мiр» 
я па пра ца ва ла на роз ных ра дыё стан-
цы ях i вя ду чай, i на ват на па са дзе пра-
грам на га ды рэк та ра. I вось ця пер я ўжо 
1,5 го да тут.

— Што важ на ўлiч ваць ча ла ве ку, якi 
хо ча быць ра дыё ды джэ ем?

— Адзiн з га лоў ных пунк таў — доб ра 
раз бi рац ца ў су час най му зы цы. I не мае 
зна чэн ня, хто зай ма ец ца плэй-лiс том: 
ты цi му зыч ны рэ дак тар. Так са ма важ-
на ўмець кi ра ваць эфiр ным пра цэ сам. 
Я, на прык лад, ад пра цы «за пуль там» 
атрым лi ваю прос та ка ла саль нае за да-
валь нен не. Спа дзя ю ся, i аў ды то рыi яно 
пе рад аец ца. На огул, трэ ба быць у кур се 
ўся го, што ад бы ва ец ца ў све це. Ды джэй 
па вi нен умець дзя лiц ца сва iм жыц цё вым 
во пы там, каб да мес ца па жар та ваць у 
пра гра ме аль бо рас ка заць ней кае зда-
рэн не з жыц ця, якое пры му сiць слу ха ча 
за ду мац ца. Ка лi дзе лiш ся з аў ды то ры яй 
па чуц ця мi, то гэ та вас зблi жае. Са мае 
га лоў нае — быць пры лю бых умо вах са-
мiм са бой, бо гуль ня на пуб лi ку лёг ка 
рас па зна ец ца i ў ней кiм сэн се на ват ад-
штур хоў вае.

— Пра ца ў эфi ры па тра буе не ма лых 
эма цы я наль ных за трат. Як ад наў ля е-
це ся?

— У эфi ры ўсё люб лю ра бiць са ма-
стой на. Бо лi чу, я лепш ад чу ваю свой 
на строй, мес цы, ка лi трэ ба вы во дзiць 
ся бе ў эфiр. Гэ та ж ча сам лi та раль на 
до лi се кун ды, а на ўспры ман нi ад люст-
роў ва ец ца. Та му за ўсё — ад звя дзен ня 
трэ каў i да вы пус ку на вiн — мне хо чац-
ца ад каз ваць са мой. За ся ро джа насць 
на пра цэ се, як вы за ўва жы лi, па тра буе 
ў тым лi ку i эма цы я наль ных вы дат каў. 
Бы вае так, што пас ля пра гра мы я яшчэ 
па да ро зе да до му пра цяг ваю ад чу ваць 
тэм па рытм мi ну ла га эфi ру. У мя не ня ма 
та ко га, каб я вый шла i раз ня во лi ла ся. 
Толь кi не дзе праз га дзi ну я больш-менш 
су па кой ва ю ся. Каб ад на вiц ца, мне трэ-
ба ней кi час прос та па маў чаць. Так я 
на строй ва ю ся на да лей шыя дзе ян нi i 
пла ны на дзень.

— У дзя цiн стве вы ма ры лi быць 
зна ка мi тай. Уяў лен не аб па пу ляр нас-
цi спраў дзi ла ся?

— Да па пу ляр нас цi стаў лю ся вель мi 
спа кой на. Не ма гу ска заць, быц цам да-
сяг ну ла ней кiх вы шынь, каб лi чыць ся бе 
«зор кай». У дзя цiн стве ж ма ры ла, як i 
мно гiя пра тое, каб квет кi да ры лi, аў то-
гра фы бра лi... А з уз рос там па-iн ша му 
ўспры ма еш пос пех. Па пу ляр насць лю-
бой ца ной мя не не цi ка вiць. Сён ня мне 
хо чац ца пра ца ваць на ўзроў нi i ад чу ваць 
ад да чу аў ды то рыi!

Але на ДРАП КО.
P.S. «Мi ра вы эфiр з Ка цяй Iў лi е вай» 

слу хай це з па ня дзел ка па пят нi цу з 10:00 
да 13:00 на ра дыё «Мiр». Анонс пе ра дач, а 
так са ма на вi ны гля дзi це на radiomir.by.

Ка ця IЎ ЛI Е ВА:

«ЗАЎ СЁ ДЫ КА ЖУ ТОЛЬ КI ТОЕ, ШТО ДУ МАЮ»
Пе рад свя точ нае «ме ню»Пе рад свя точ нае «ме ню»  ��

ТАК I З'ЕЎ БЫ!
АТН на крые стол «у са вец кiм сты лi»
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— Гэ та ста не ці ка вым су пра ва джэн нем тых 
эк скур сій, якія ад бы ва юц ца ў нас у му зеі, — 
рас па вёў яго ды рэк тар Аляк сей Ба цю коў. 
— Ка лісь ці мы ар га ні зоў ва лі ка ляд ныя свя-
ты для дзя цей у ста ра даў ніх тра ды цы ях, і 
гэ та бы ло так са ма ці ка ва. Ка лі но вы пра ект 
прый дзец ца да спа до бы жы ха рам го ра да, ён 
ста не па ста ян ным.

На пя рэ дад ні на ва год ніх свят, 28 снеж ня, у ра ту-
шы вы сту піць мін скі ан самбль ста ра даў няй му зы кі 
«Кан та бі ле». У яго вы ка нан ні пра гу чаць му зыч ныя 
тво ры Агін ска га, Каз лоў ска га і ін шых кам па зі та раў 
XVІІ—XІX ста год дзяў. Му зы кан ты сыг ра юць на флей-
це, скрып цы, ві я лан чэ лі і кла ве сі не, які ня даў на на быў 
му зей. На вед валь ні каў так са ма ча кае пры го жае тэ-

ат ра лі за ва нае прад стаў лен не. Што да ты чыц ца кош ту 
бі ле та, то ён сім ва ліч ны — 45 ты сяч руб лёў.

Да рэ чы, гэ та не адзі нае, чым мо жа за ці ка віць 
му зей ма гі ляў чан і гас цей го ра да. Сё ле та ён на быў 
вель мі шмат мас тац кіх ра бот, ся род якіх — га бе лен 
з вы явай анё ла, які тры мае герб Ма гі лё ва (пры ві лея 
Ма гі лё ву на маг дэ бург скае пра ва). Тут за хоў ва ец ца 
адзі нае ў кра і не вы дан не Ста ту та Княст ва Лі тоў ска-
га, на дру ка ва на га ў 1594—1595 гг. у Віль ні Пят ром 
Мсці слаў цам на гро шы ма гі лёў скіх куп цоў Ма мо ні-
чаў. Му зей вы ку піў яго пры да па мо зе спон са раў і 
жы ха роў го ра да за 45 ты сяч до ла раў. Да кан ца го да 
ў му зеі за вер шыц ца ства рэн не па ста ян най экс па зі-
цыі «Ма гі лёў эпо хі маг дэ бург ска га пра ва».

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ
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ФактФакт  ��

Му зей гіс то рыі Ма гі лё ва вы ра шыў ад ра дзіць тра ды цыю пра вя дзен ня му зыч ных са ло наў
ПАД ГУ КІ КЛА ВЕ СІ НА


