
317 студзеня 2014 г. ЛЮСТЭРКА

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, 
0.20 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 0.00 Зо на 
Х.
9.10 У цэнт ры ўва гі.
10.05 Ка ме дыя «Кар на валь-
ная ноч».
11.35 БеларусьLІFE.
12.10, 0.50 Дак. се ры ял «Міс-
тыч ныя гіс то рыі».
13.15 Ме лад ра ма «Ка хаць 
нель га за быц ца».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Тры лер «Тры дні на 
ўцё кі».
17.40 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20 Арэ на.
19.55 Фо рум.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «Ад мі рал». 
За ключ ныя се рыі.
23.50 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
0.35 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.30 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Адзін 
цень на два іх». 1-я се-
рыя.
10.10 На ві ны на двор'я.
10.45, 23.45 Се ры ял «Пры-
го ды на та ры у са Не глін ца-
ва».
12.00 Ме лад ра ма «Ду неч-
ка».
13.55 Маст. фільм «Цяг нік 
па-за рас кла дам».
15.25 Ка ме дыя «Дэ жа вю».
17.30 М/с «Клуб Вінкс. Шко ла 
ча раў ніц».
19.00 Се ры ял «Мас коў скі 
дво рык». 1-я і 2-я се рыі.
20.55 Рэ аль ны свет.
21.25 КЕ НО.
21.35 Се ры ял «Ін тэр ны».
22.45 Се ры ял «Рэ аль ныя 
хлоп цы».
0.45 Ха кей. КХЛ. «Ба рыс» — 
«Ды на ма» (Мінск).

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 13.00, 19.10, 0.20 «Ка-
лей да скоп».
8.10, 13.10, 0.30 «Год у гіс то-
рыі».
8.20 «Цу ды пры ро ды». Па та-
го нія, Венг рыя. Бе ліз. Но вая 
Зе лан дыя.
8.55 «Май стры і ча ляд ні кі». 
Ке ра мі ка.
9.20 «Спе цы яль ны рэ пар-
таж». Твор часць ан самб ля 
«Сяб ры».
9.35, 20.50 Се ры ял «Мег рэ».
10.20, 21.40 «Дыя@блог». 
«Пра мо ву».
10.50 «Смеш ная лэ дзі». 
Маст. фільм.
13.20, 23.55 «Свят ло да лё-
кай зор кі». Па мя ці на род на-
га ар тыс та СССР Здзіс ла ва 
Сто мы.
13.50, 23.15 «Ге не ра лы су-
праць ге не ра лаў». Дак. 
фільм. 1-я се рыя.
14.30 «На ша спад чы на». Эпо-
ха кла сі цыз му і ра ман тыз му.
14.40 «Аляк сандр Мядз-
ведзь». Ча ла век-ле ген да. 
Дак. фільм.
15.15 Кан цэрт. Люд віг ван 
Бет хо вен. Сім фо нія № 9.
16.20 «На пе рад у мі ну лае».
16.50 М/ф.
17.15 «Пей за жы скрозь 
час».
17.50 «Ка ра ні».
18.15 «Па лес кі па час ту нак». 
Язык ту ша ны з га род ні най.
18.30 «Нё ман». Дак. фільм.
19.20 «Пад кі дыш». Маст. 
фільм.
20.30 Ка лы хан ка.
22.10 «Час для роз ду му». 
Маст. фільм.

8.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм' ер-лі га. «Чэл сі» — 
«Ман чэс тэр Юнай тэд».
10.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм' ер-лі га. «Су он сі» — 
«То тэн хэм».

11.55, 13.20, 18.15, 20.15 
Ганд бол. Чэм пі я нат Еў ро пы. 
Матч асноў на га раў нда.
14.50 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Ант хольц. Гон ка пра сле да-
ван ня. Муж чы ны.
15.50 Ха кей. КХЛ. «Ба рыс» — 
«Ды на ма» (Мінск).
19.45 Авер тайм.
22.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Агляд ту ра.
22.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм' ер-лі га. «Вест Бром-
віч» — «Эвер тан».

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 «У наш час».
12.10 «Яны і мы».
13.10 «Доб ра га зда ро вей-
ка!».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Сам-на сам з усі мі».
16.15 «Зра зу мець. Да ра-
ваць».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік». 
«На ро джа ныя рэ ва лю цы яй. 
Дзяр жын скі су праць Піл суд-
ска га».
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Па зі цыя».
22.05 «15 га доў на сцэ не». 
Юбі лей ны кан цэрт Са шы Не-
ма.
23.35 Ка ме дыя «Мя лін да і 
Мя лін да».
1.25 Нач ныя на ві ны.

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

11.35 «Та кі лёс».
12.30 «Ся мей ныя дра мы».
14.25 «Зор ны рынг». Но вы 
се зон. Біт ва ка вер-бэн даў». 
«CoverDuck» су праць «Де-
жа вю».
15.35 «Не хлу сі мне!».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Сле да кі».
18.30 «Вя лі кія тай ны».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Маст. фільм «Це ла -
а хоў нік».
22.10 «Гля дзець усім!».
23.00 «Ва ен ная тай на».

5.00 «180 хві лін».
8.15, 18.20 Се ры ял «Ме тад 
Лаў ро вай».
10.10, 0.25 Маст. фільм «Бя-
ром усё на ся бе».
11.30 «На ша мар ка».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 На ві ны 
Са друж нас ці (бя гу чы ра док).
12.20, 3.15 Се ры ял «Клон».
13.55 Дак. фільм «Рэ аль ны 
свет».
15.20, 23.35 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.10 Се ры ял «Суд».
21.20 Се ры ял «Па той бок 
ваў коў».
23.05 «Бе ла русь сён ня».
1.45 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».

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.
11.40 «Пра мы эфір».
12.50 «Асаб лі вы вы па дак».
13.50, 16.50, 19.50, 0.30 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.30 «Ста ра це лі мар скіх 
глы бінь. Знай сці за та ну лыя 
міль яр ды».
15.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
17.10 Се ры ял «Гас па ды ня 
май го лё су».
18.05 Се ры ял «Тай ны ін-
сты ту та вы са ка род ных 
дзяў чат».

18.55 «Шу каль ні кі».
20.40 Се ры ял «Шэф па лі-
цыі».
21.45 Се ры ял «Дзве зі мы і 
тры ле та».
23.35 Се ры ял «Тай ны след-
ства».
0.40 «Хто за пла ціў Ле ні ну? 
Тай на ста год дзя».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.40 «Ты не па ве рыш!».
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 «Мян тоў скія 
вой ны».
23.10 Сён ня. Вы ні кі.
23.35 Се ры ял «Ша ман».

7.00, 12.25, 19.35, 20.55, 23.55 
«На двор'е».
7.05 М/ф.
7.10 Се ры ял «Цу доў нае ста-
год дзе».
9.00, 18.00 Се ры ял «Касл».
10.35 «Сі не ма тог раф». Дра-
ма «По пел і ал маз».
12.30 Ме лад ра ма «Ха рыс-
ты».
14.15 Се ры ял «Эма».
16.10 Мульт па рад.
16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Гім наст кі».
19.40 Се ры ял «Вост рыя ка-
зыр кі».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дра ма «Спа ку са».
23.00 Се ры ял «Спар так. 
Кроў і пя сок».

6.00, 0.30 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 18.00, 0.00 Скетч-шоу «6 
кад раў».
9.00, 19.00 Се ры ял «Аман-
да О».
10.00 «Ежа па пра ві лах і 
без».
11.00 «Аст ра ло гія ка хан ня».
12.00 «Дом ма ры».
12.30 Скетч-шоу «Асця рож на, 
дзе ці!».
13.00, 18.30 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсіх».
14.00, 23.30 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
15.00 Се ры ял «Крам лёў скія 
кур сан ты».
16.00 Ка ме дыя «Жар ты анё-
ла».
20.00 Се ры ял «Ду май як 
жан чы на».
21.10 Се ры ял «Фі зі ка або 
хі мія».

6.00 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.30 На ві-
ны куль ту ры.
9.15, 0.40 «На гля даль нік».
10.15 Рэт ра спек ты ва філь-
маў Бас тэ ра Кі та на. «Рад-
ня ма ёй жон кі», «Лю боў нае 
гняз дзеч ка», «Чы гу нач нік». 
Маст. філь мы.
11.30 Мы і яны. «Мал пін вост-
раў». Дак. фільм.
12.15 «Фран сіс ка Гоя». Дак. 
фільм.
12.25, 21.10 «Му зей ныя тай-
ны». Дак. се ры ял.
13.10 «Ба я зет». Се ры ял.
14.10 «Уро кі ма ля ван ня».
14.40 «Ба рыс Га ду ноў». 
Маст. фільм.
17.05 «80 га доў Ула дзі мі ру 
Да шке ві чу». «Лі нія жыц ця».
18.15 Га лоў ная ро ля.
18.30 «Са ці. Ня сум ная кла-
сі ка...».
19.15 «Пра ві лы жыц ця». Ток-
шоу.
19.45 «Аст ра вы». Пётр 
Вайль.
20.25 «Тым ча сам».

22.00 «Заўт ра не па мрэ ні ко-
лі». Дак. се ры ял.
22.50 «Нач ныя ле та пі сы Ге на-
дзя Да бро ва». Дак. фільм.
23.30 Да ку мен таль ная ка ме-
ра. «Му зы ка і кі но: у по шу ках 
мес ца су стрэ чы».
0.10 П.І. Чай коў скі. Скры піч-
ныя со ла з ба ле таў «Спя чая 
пры га жу ня» і «Ле бя дзі нае 
во зе ра».
1.40 «Су свет ныя скар бы куль-
ту ры».

5.00 «Се вА ло гія».
6.20 «КВЗ». Фі наль ная су-
стрэ ча ка манд МДУ—ДДУ—
НДУ. 1987/88 гг.
8.20 «Бла кіт ны агень чык». 
1962 год.
9.00 «Дзе б ні пра ца ваць...». 
Му зыч нае прад стаў лен не. 
1987 год.
10.25 «Па куль усе до ма». 
1993 год.
11.00 «И никуда уже не деть-
ся...». Кан цэрт Іга ра Кар не-
лю ка. 1992 год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 «Шчас лі вы вы па дак». 
1992 год.
14.00 «На ві ны поп-му зы кі». 
1990 год.
15.40 «Май стры мас тац тваў». 
Н.а. СССР Да на тас Ба ні ё ніс. 
1984 год.
17.00 «...Да 16 і ста рэй шым». 
1990 год.
17.45 «Гэ ты фан тас тыч ны 
свет». Тэ ле спек такль «Аб са-
лют ная аба ро на». 1989 год.
18.20 «Ма лень кі кан цэрт».
18.35 «Дзе сяць дзён, якія 
ўсхва ля ва лі свет». Спек такль 
мас коў ска га тэ ат ра на Та ган-
цы. 1987 год.
20.00, 2.00 «Мі ну лы час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Му зыч ны рынг». З 
удзе лам япон скай гру пы 
«Ша уя» і Ла Тоі Джэк сан. 
1989 год.
23.00 «Яло вая суб ма ры на». 
«Гіс то рыя рус ка га ро ка».
0.30 «Ка ме дыя па мы лак». Тэ-
ле фільм.

1.40 «Ля леч ны тэ атр». Дак. 
фільм.
4.00 «Кі на па на ра ма». 1989 
год. 1-я част ка.

5.00, 12.45, 18.45, 23.00, 3.00 
Тэ ніс. Australіan Open.
12.30, 20.15, 2.30 Тэ ніс. Гейм, 
сэт і Матс.
16.30 Ша ры. Чэм пі я нат све-
ту.
20.45, 2.00 Фут бол. Еў ра га-
лы.
21.00, 2.15 Вось гэ та дзі ва!!!
21.15 Фі гур нае ка тан не. Чэм-
пі я нат Еў ро пы.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па між на мі».
5.15, 8.00, 12.55, 2.20 Се ры ял 
«Гэ та ўсё пра Джа ан».
6.00, 7.45, 8.45, 10.45, 13.50, 
15.45, 20.40, 1.50, 3.05 «Ка-
ме ды ян ты. Леп шае».
6.15 Ка ме дыя «Бі і кры чы».
9.00 Ка ме дыя «Пры ві тан не, 
бы вай!».
11.15 Ка ме дыя «Дзя дзеч ка 
Бак».
13.25, 16.00, 21.00 Се ры ял 
«Як не вар та жыць».
14.10 Ме лад ра ма «Аў то бус ны 
пры пы нак».
17.20 Ка ме дыя «Флінс тоў ны 
ў Рок-Ве га се».
19.20 Ме лад ра ма «Ана нім ныя 
ра ман ты кі».
22.10 Ка ме дыя «Мозг».
0.10 Дэ тэк тыў «План «Б».
3.25 Мю зікл «Дру гі хор».

6.00 М/ф.
8.30, 18.30, 2.55 «Цу доў нае 
ста год дзе». Се ры ял.
10.15 «Па нен ка і ку лі нар».
10.45, 17.00 «Па ра лель ны 
свет». Дак. се ры ял.
11.45, 16.00 «Ва раж біт ка». 
Дак. се ры ял.
12.45, 18.00 «Па ляў ні чыя на 
пры ві даў». Дак. се ры ял.
13.10 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня». Ала Сі га ла ва.

14.30 «Сто пы тан няў да рос-
ла му». Аляк сей Ягу дзін.
15.15, 0.10, 5.20 «Звыш на ту-
раль нае». Се ры ял.
20.20 «Усё па ча ло ся ў Хар бі-
не». Се ры ял.
21.20, 4.30 «Ін ка са та ры». Се-
ры ял.
22.30 «Чор ная скры ня». Маст. 
фільм.
0.55 «Быць ча ла ве кам». Се-
ры ял.
2.00 «Ча со ва да ступ ны». Лі-
за ве та Ба яр ская.

5.00 Камедыя «Па версіі 
Барні».
7.20 Драма «Чарадзейная 
краіна». 
9.10 Камедыя «Поўнач у 
Парыжы».
11.00 Драма «Дом ля 
возера».
13.00 Трагікамедыя «Пажыц-
цёва».
15.00 Камедыя «Шчасліў-
чык».
17.15 Драма «Каханне і 
гонар».
19.00 Драма «Лэдзі».
21.20 Трылер «Вобласці 
цемры».
23.10 Трылер «Сачэнне».
1.00 Драма «Баец».
3.00 Драма «Апошняя 
заслона».

6.00 Ме лад ра ма «Сва бод нае 
пла ван не».
8.00 М/ф «Іван Ца рэ віч і шэ-
ры воўк».
10.00 Ка ме дыя «Дзень ра-
дыё».
12.00 Маст. фільм «Стрэ лы 
Ро бін Гу да».
13.40 Дра ма «Го галь. Най блі-
жэй шы».
15.40 Дра ма «Матч».
18.00 Ка ме дыя «Са мы леп шы 
фільм 3-ДЭ».
20.00 Ка ме дыя «Шчас лі вы 
ка нец».
22.00 Ка ме дыя «Рэ аль ны та-
та».
0.00 Ка ме дыя «Здзел ка».

2.00 Ка ме дыя «Жа ніць ба».
4.00 Тра гі ка ме дыя «Пяць зо-
рак».

5.00, 21.00, 1.00, 4.00 Апош нія 
тай ны Трэ ця га рэй ха.
6.00, 12.00, 15.00 Эк стрэ-
маль нае па да рож жа.
7.00 Тай ны гу ан сій скіх пя чор.
8.00 Гра шо вае схо ві шча ЗША.
9.00 Гіс то рыя не ба скро баў.
10.00, 17.00 Ме га за во ды.
11.00 Шу каль ні кі скар баў.
13.00 Зла віць со ма.
14.00 Го рад му ра шак.
16.00, 2.00 Кан воі: біт ва за 
Ат лан ты ку.
18.00 Цяж кае зо ла та Аляс кі.
19.00 Су пер збу да ван ні Трэ-
ця га рэй ха.
20.00, 0.00, 3.00 Апа ка ліп сіс: 
Дру гая су свет ная вай на.
22.00 Рас сле да ван ні авія ка-
та строф.
23.00 Па ра нар маль нае.

7.00 Аў та ма біль ныя тар гі ў 
Тэх асе.
7.50, 13.15 Май стры вы жы-
ван ня.
8.40, 20.35 Як гэ та ўстро е-
на?
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35 Шу каль ні кі скар баў Аме-
ры кі.
10.30, 0.55 Tор Gеаr.
11.25 На ву ка ма гіі.
12.20, 1.50 Са праўд ныя афе-
рыс ты.
14.10, 3.55 Хут кія і гуч ныя.
15.05, 6.05 Ма хі на та ры.
16.25 Асаб лі вае ме ню Бе а ра 
Грыл са.
17.20, 3.30 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі.
18.15 Як улад ка ва на Зям ля.
19.10 Сіс тэ ма кі ра ван ня.
21.00 Эд Ста фард: як вы жыць 
на бяз люд ным вост ра ве.
22.00 Бе ар Грылс: кад ры вы-
ра та ван ня.
23.00 Хлоп цы з Юка на.
0.00, 5.10 Ня бач ныя све ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро фы.
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Скла дзе ны рэй тынг са мых ка са вых 
філь маў 2013 го да ў Бе ла ру сі. Лі да рам 
стаў «Жа лез ны ча ла век-3». Па гля дзець 
яго ў кі на тэ ат ры прый шло амаль 200 ты-
сяч гле да чоў. У вы ні ку — пер шае мес-
ца і 380 ты сяч до ла раў збо раў па ўсёй 
Бе ла ру сі. «Хо біт: пуст ка Смаў га» на 
дру гой па зі цыі. Фэн тэ зі за ра бі ла ўся го 
на 12 ты сяч до ла раў менш, чым кі на ко-
мік с. На трэ цім — «Фар саж-6» — амаль 
320 ты сяч до ла раў. Пра ўсе дзе сяць кі-
на хі тоў 2013-га, а так са ма аб са мых 

перс пек тыў ных прэм' е рах 2014 го да вы 
мо жа це па чуць, ка лі ў пят ні цу ў 14.45 
на стро і це хва лю ра дыё «Мір». У пра-
гра ме «Кі на мет раж» заў сё ды мож на 
вы свет ліць, хто сён ня ў лі да рах пра ка-
ту, за зір нуць на су свет ныя зды мач ныя 
пля цоў кі і да ве дац ца, чым жа нас не ў-
за ба ве здзі вяць вя до мыя рэ жы сё ры і 
ў ка го пе ра ўва со бі лі ся «зор кі» пер шай 
ве лі чы ні.

Будзь це ў кур се кі на па дзей і гля дзі це 
якас нае і доб рае кі но!

НЕ КАЛЬ КІ дзён бе ла рус кая ін тэр нэт-су поль-
насць ак тыў на аб мяр коў ва ла на ві ну з се рыі 

«скан да лы-кур' ё зы». У ад ным са ста ліч ных нач ных 
клу баў па бі лі ся дзве дзяў чы ны. Хто пер шы па чаў 
«раз бор кі» і пе рай шоў ад слоў да ку ла коў — пра 
тое дак лад на ве да юць толь кі сце ны клуб най, вы-
ба чай це, пры бі раль ні, дзе, улас на, «ду эль» і ад-
бы ва ла ся. Міт лу шы лі дзя ву лі ад на ад ну не жар ту-
ю чы: у па ка зан нях фі гу ру юць вы рва ныя ва ла сы, 
дра пі ны, ге ма то мы ды па рва нае адзенне. Мі лі цыя 
вя дзе раз бі раль ніц тва, бо ў на яў нас ці як мі ні мум 
ху лі ган ства…

Бай нет кры ху па гу дзеў аб гэ тым, а праз па ру 
дзён і за быў ся: з'я ві лі ся но выя на ві ны, но выя скан-
да лы. Сот ні ка мен та ры яў прос та за ста лі ся ў гіс то-
рыі гла баль най сет кі і ці ка выя сён ня хі ба што са мім 
удзель ні цам кан флік ту. Але гэ тыя мер ка ван ні ка-
рыс таль ні каў ін тэр нэ ту вар тыя ўва гі ве да е це ча му? 
У іх бы ло ўсё: і жар ты, што дзяў ча ты не па дзя лі лі 
му жы ка, і на ра кан ні на ахо ву клу ба і на клуб ны кан-
тын гент уво гу ле, і вя сё лыя ўспа мі ны аб па доб ных 
гіс то ры ях, і раз ва жан ні кштал ту «вось што га рэл ка 
ды ўсё да зво ле насць ро бяць»… Пры гэ тым ні хто 
(я ўваж лі ва пе ра гле дзе ла ўсе без вы клю чэн ня ка-
мен та рыі) не на пі саў прос тую і та кую, зда ва ла ся б, 
зра зу ме лую рэч: гэ та не па-жа ноц ку, гэ та со рам на 
для дзяў чы ны, так не па він на быць.

І я зда гад ва ю ся, ча му ні хто не вы ка заў гэ тую 
дум ку. Бо мы (пры нам сі боль шасць з нас) даў но 
так не лі чым. З го на рам га во рым пра «ген дар ную 
роў насць», пра роў ныя пра вы, пра тое, што «сла бы 
пол» ужо даў но зу сім не сла бы. А раз так — зна чыць, 
мож на ўсё. На ват тое, што яшчэ ня даў на да зва ля-
ла ся вы ключ на муж чы нам, пры чым вель мі ўмоў на. 
І ў вы ні ку — ма ем што ма ем.

ПА пры кла ды да лё ка ха дзіць не трэ ба. Я пе ра-
гле дзе ла звод кі зда рэн няў лі та раль на за тры 

апош нія тыд ні, у якіх фі гу ран та мі бы лі жан чы ны. 
Тут да лё ка не ўсе: я вы бра ла са мыя, ка лі мож на так 
ска заць, ты по выя.

Гэ та, на прык лад, з Го ме ля: «Ра ні цай пас ля за-
стол ля Ка ця вы пырх ну ла з ква тэ ры і пай шла па 
спра вах. Вяр та ю чы ся, су стрэ ла на гляд на зна ё ма га 
ёй муж чы ну, які пра па на ваў вы піць за на ды хо дзя чае 
свя та ў яго до ма. Дзяў чы на з лёг кас цю зга дзі ла ся. 
Ве ча рам вы пад ко вы са бу тэль нік да вёў доб ра п'я-
ную Ка ця ры ну да до му і па кі нуў ка ля пад' ез да»… А 
до ма ўха жор яе прос та па рэ заў, да пыт ва ю чы ся, з 
кім дзяў чы на бы ла.

А гэ та па ве дам лен не ўжо ад гро дзен скіх пра-
ва ахоў ні каў: «47-га до вая жан чы на завінавацілася 
больш за 600 ты сяч руб лёў Фон ду са цы яль най аба-
ро ны і ка ля 80 ты сяч руб лёў жыл лё ва-ка му наль най 
служ бе. Яе дач ка ад мо ві ла ся апла ціць тры штра-
фы за без бі лет ны пра езд у аў то бу сах і тра лей бу се. 
Да даў жніц вы еха лі су до выя вы ка наў цы. Жан чы ны 
пра яві лі край нюю агрэ сіў насць. Па ча лі з аб ра зы 
ад каз ных асоб, а за тым пус ці лі ў ход ку ла кі. А ка лі 
су до выя вы ка наў цы вы клі ка лі мі лі цыю, сха ва лі ся ў 
ква тэ ры і за мкну лі ся там…» 

А гро дзен скія ДА Іш ні кі ў 8.40 ра ні цы ла ві лі да му 
на «Сіт ра э не», які ехаў зіг за га мі. Зла ві лі — і жах ну-

лі ся: у да мы ў кры ві ал ка го лю ў шэсць ра зоў больш 
за да пу шчаль ны ўзро вень, а ў са ло не — двое ма лых 
дзя цей, яна іх у са док вез ла…

Не ве да еш, ці то з пры крас цю ўсмі хац ца, ці то пла-
каць, чы та ю чы гэ тыя па ве дам лен ні. Шчы ра: най больш 
хо чац ца пла каць, асаб лі ва ка лі ў звод ках вось гэ та, 
якую ін фар ма цый ная лен та пры нес ла аку рат ка лі 
ма тэ ры ял ужо быў амаль га то вы: «Па жар зда рыў ся 
ве ча рам у вёс цы Бе раж ное Сто лін ска га ра ё на. Ма ці 
па кі ну ла дзя цей без на гля ду і, за мкнуў шы іх з ву лі-
цы, пай шла ў кра му. Да пры быц ця вы ра та валь ні каў 
жан чы на вы нес ла дзя цей з до ма, які па лаў. У ра ён-
най баль ні цы Сто лі на па ве да мі лі, што ўсе трое ма лых 
па мер лі… З ве рас ня мі ну ла га го да сям'я зна чыц ца 
на ўлі ку як са цы яль на не на дзей ная. Ма ці зло ўжы вае 
спірт ным…» 

ПРЫ ЗНАЙ ЦЕ СЯ, вы чы та лі гэ тую «тэ ма тыч ную 
пад бор ку» з пры крас цю, з агі дай, з жа лем. Але 

зу сім не звяр ну лі ува гі на тое, муж чы ны ў ёй фі гу-
ру юць ці жан чы ны, каб аў та рка гэ тых рад коў не 
за ся ро дзі ла ся на гэ тым з са ма га па чат ку. Мо жа, у 
без умоў най роў на сці з муж чы на мі, якой гра мад ская 
дум ка тры ва ла нас, жан чын, на дзя лі ла, і ёсць пры-
чы на та го, што па доб ны «дай джэст» на він з удзе-
лам «цу доў най па ло вы ча ла вец тва» мож на ра біць 
што ты дзень?

«Яны ж, на ват моц ныя, крыш ку мі мо зы, іх трэ ба 
лю біць на гэ тай зям лі», — за пя рэ чыць мне нех та 
сло ва мі паэ та. Але гэ та не пра сён няш ніх «ге ра інь» 
на пі са на. Гэ та пра амаль ста га до вую ба бу лю, якая 
вы ха ва ла да чок і ўну чак па ўсіх пра ві лах вяс ко вай 
вет лі вас ці і да лі кат нас ці, якая са ма і сён ня за ста ец-
ца ўзо рам гэ тай да лі кат нас ці і шля хет нас ці. І толь кі 
са мыя бліз кія яе лю дзі ве да юць пра тое, як у вай ну 
яна, двац ца ці трох га до вая, са ма ка па ла ма гі лу свай-
му му жу, рас стра ля на му і спа ле на му фа шыс та мі 
за су вязь з пар ты за на мі, ха ва ла яго, за гар нуў шы 
кос тач кі ў прас ці ну, бо ні хто з вяс ко вых му жы коў не 
па га дзіў ся да па маг чы. Гэ та пра ма ці хлоп чы ка-аў-
тыс та, якая ні ку ды не ад да ла хво ра га сы на і во дзіць 
яго па тэ ат рах і на вы ста вы, а ён ма люе ёй дзі вос ныя 
кар ці ны. Гэ та пра звы чай ную ка бе ту, якая ўсё жыц цё 
ад пра ца ва ла на фер ме, без му жа, які ра на па мёр, 
па ста ві ла на но гі дзе ве ця рых дзя цей, але ні ра зу ў 
жыц ці не ма цюк ну ла ся, і на ват жывёлу кля ла толь кі: 
«Каб та бе доб ра бы ло»…

У май го лю бі ма га пісь мен ні ка і пуб лі цыс та іс пан ца 
Ар ту ра Пе ра са-Ры вер тэ ёсць ад но вель мі ці ка-

вае эсэ «Аб жан чы нах і муж чын скіх доб лес цях», 
у якім ён тлу ма чыць чы та чам, ча му ге ра інь сва іх 
тво раў на дзя ляе тра ды цый на «муж чын скі мі» ры са-
мі — сме лас цю, вы са ка род ствам, муж нас цю. Аў тар 
кры ху па фас на пі ша: «Ця пер, ся род су мят ні і мі тус ні 
бліз кай но чы, якая на соў ва ец ца на нас, ха лод ная, як 
кам п'ю та ры, жан чы ны мо гуць у рэш це рэшт стаць 
для куль ту ры тым са мым, чым бы лі ся рэд ня веч ныя 
ма на хі ў ако пах сва іх ма нас ты роў у той час, ка лі 
ўвесь свет зна хо дзіў ся на мя жы зні шчэн ня»…

Вось ся джу і ду маю: а ці шмат у нас цяпер вось 
та кіх на бя рэц ца?..

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ

� 

У блі жэй шую су бо ту, 
18 сту дзе ня, бя рэ 
старт, ба дай, са мае 
доб рае і кра наль нае 
шоу тэ ле ка на ла 
АНТ — чац вёр ты се зон 
дзі ця ча га му зыч на га 
кон кур су «Я спя ваю!»

За тры га ды, што іс нуе пра-
ект, ён не толь кі ад крыў для шы-
ро кай пуб лі кі амаль 3 дзя сят кі 
ім ёнаў юных вы ка наў цаў, але 
і да па мог спраў дзіц ца мност-
ву дзі ця чых мар. Бо ўсе яго 
ўдзель ні кі — ада бра ныя па вы-
ні ках кас тын гаў адо ра ныя дзе ці, 
якія жы вуць у ня прос тых умо вах. 
Хтось ці з іх рас це ў шмат дзет най 
сям'і, у ка гось ці за стаў ся толь кі 
адзін з баць коў, а ін шыя на огул 
вы хоў ва юц ца ў дзі ця чым до ме. 
Але ўсе яны, без вы клю чэн ня, 
вель мі моц ныя, свет лыя, твор-
чыя і вель мі та ле на ві тыя.

У чац вёр тым се зо не пра ек-
та шанц вый сці на вя лі кую сцэ-
ну, са мім і ў ду э тах са зна ка мі-
ты мі ар тыс та мі вы ка наць для 

ўсёй кра і ны най скла да ней шыя 
кам па зі цыі з рэ пер ту а ру бе ла-
рус кіх, ра сій скіх і за меж ных 
вы ка наў цаў, атры ма лі 10 дзя-
цей. Пра вы пра ба ван ні лё су, 
якія кож ны з іх пе ра жыў, яск-
ра ва свед чаць ску пыя рад кі з 
ві зі то вак удзель ні каў. Мін ча нак 
Ары ну Даб ра лю ба ву і са мую 
ма лень кую ўдзель ні цу пра ек-
та, 6-га до вую Мі ла ну Ба род ка 
вы хоў ва юць толь кі ма мы; сям'я 
Лі зы Ня бор скай з Мар' і най Гор-
кі вы хоў вае се мя рых дзе так; 
брас таў ча нін Дзі ма Ста сюк, 
абод ва баць кі яко га бы лі ін ва-
лі да мі па зро ку, не так даў но 
стра ціў баць ку; Аляк санд ру 
Каз ло ву з Ор шы, як і яшчэ тра-
іх дзя цей у гэ тай сям'і, вы хоў-
вае ба бу ля, бо ма ці па збаў ле на 
баць коў скіх пра воў, а Аль бі на 
Грыш ке віч з Моў чад скай шко-
лы-ін тэр на та Ба ра на віц ка га 
ра ё на — з дзя цін ства са ма са-
бе сур да пе ра клад чык, бо ў яе 
шмат дзет най сям'і са мы бліз кі 
ча ла век — ма ма — не мо жа 

чуць і га ва рыць. Але пры ўсім 
тым гэ тыя хлоп чы кі і дзяў ча ты 
ўме юць ня стом на пра ца ваць, 
моц на сяб ра ваць, ве рыць у 
леп шае і спя ваць на столь кі 
пра нік нё на, што да рос лыя не 
стрым лі ва юць слёз…

Здым кі чар го вай част кі пра-
ек та «Я спя ваю!» ужо за вер-
ша ны, але ў эфір ён тра піць 
толь кі з 18 сту дзе ня. Та му і ў 
са міх юных удзель ні каў, і ў іх 
сяб роў і бліз кіх, як, зрэш ты, ва 
ўсіх гле да чоў ёсць маг чы масць 
пе ра жыць эмо цыі кож на га вы-
ступ лен ня на ноў.

У пер шым кан цэр це ма лень-
кія ар тыс ты ў су пра ва джэн ні 
Прэ зі дэнц ка га ар кест ра Бе-
ла ру сі пад кі раў ніц твам Вік та-
ра Ба ба ры кі на (гэ та зна чыць, 
жыў цом, без фа наг ра мы) вы-
ка на юць пес ні вя до мых бе ла-
рус кіх ар тыс таў. Ацэнь ваць 
вы ступ лен ні да вя дзец ца суд-
дзям пра ек та — спя вач цы Іс-
куі Аба лян, кам па зі та ру Але гу 
Елі се ен ка ву і тэ ле вя ду чай Ма-
ры не Гры цук, а пад трым лі ваць 

удзель ні каў бу дзе ня змен ны 
вя ду чы кон кур су, вя до мы рэ-
жы сёр тэ ат ра і кі но, пры тым 
баць ка шас ці дзя цей Дзміт рый 
Аст ра хан.

Праз ты дзень удзель ні кі 
шоу па ра ду юць слых бар даў-
скі мі пес ня мі з рэ пер ту а ру 

Тац ця ны і Сяр гея Ні кі ці ных, а 
так са ма пры му сяць пе ра жы-
ваць спе цы яль на га гос ця пра-
ек та, на род ную ар тыст ку Ра сіі 
Іры ну Му раў ё ву. У на ступ ных 
вы пус ках «Я спя ваю!» пра гу-
чаць за меж ныя хі ты — пры 
пад трым цы і не па срэд ным 
удзе ле гур та «Nevergreen», 
пес ні з рэ пер ту а ру вя до ма га 
ра сій ска га спе ва ка і кам па зі-
та ра Іга ра Ні ка ла е ва, а так са-
ма ду эт ныя кам па зі цыі з вы-
пуск ні ка мі тэ ле шоу «Ака дэ мія 
та лен таў».

Імя пе ра мож цы тра ды цый на 
бу дзе на зва на на фі наль ным 
га ла-кан цэр це. Але хо чац ца 
спа дзя вац ца, што, не за леж на 
ад вы ні каў пра ек та, кож ны з 
удзель ні каў атры мае сваю пе-
ра мо гу і сваю пу цёў ку ў но вае 
жыц цё.

Дзе: АНТ.
Ка лі: па су бо тах у 17.35.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
Фо та: прэс-служ ба АНТ
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Гля дзі це!Гля дзі це!  ��

ТЭ ЛЕ ПРА ЕКТ «Я СПЯ ВАЮ!»: 
ПЕС НІ, ЛЁ СЫ І СЛЁ ЗЫ

Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў  ��

АБ ЖАН ЧЫ НАХ 
І ІХ «ДОБ ЛЕС ЦЯХ»

Без умоў ная «ген дар ная роў насць» — гэ та доб ра ці ўсё-та кі не вель мі?

У ад каз на абу рэн не част кі гле да чоў 
і прэ тэн зіі ўдзель ні каў на цы я наль-
на га ад бо ру на «Еў ра ба чан не», якія 
лі чаць, што пра іг на ра ва на мер ка-
ван не гра мад скас ці, Бел тэ ле ра дыё-
кам па нія да ла афі цый ны ка мен та-
рый сі ту а цыі.

«У вы ні ку ад на ча со ва га гля дац ка га і су-
дзейс ка га га ла са ван ня роў ную коль касць 
ба лаў у фі на ле атры ма лі два вы ка наў-
цы — Тэа і ду эт Макс Лорэнс&ДзіДзюЛя. 
У поў най ад па вед нас ці з п. 27 арт. 6 па ла-
жэн ня аб пра вя дзен ні На цы я наль на га ад-
бо рач на га ту ра Між на род на га тэ ле ві зій-
на га кон кур су пес ні «Еў ра ба чан не-2014»: 
«У вы пад ку ка лі два і больш удзель ні кі 
фі на лу пра ек та на бі ра юць роў ную коль-
касць ба лаў, пе ра мож ца пра ек та вы зна-
ча ец ца да дат ко вым ад кры тым га ла са ван-
нем пра фе сій на га жу ры». Так га во рыц ца 
ў па ве дам лен ні прэс-служ бы. Акра мя та-
го, пад крэс лі ва юць прад стаў ні кі Бел тэ-
ле ра дыё кам па ніі, пер шае га ла са ван не 
жу ры рэг ла мен та ва на ты мі ж 10 хві лі на-
мі, якія ад ве дзе ны на га ла са ван не тэ ле-

гле да чоў, а пас ля пад пі са ныя кож ным з 
суд дзяў пра та ко лы пе ра да юц ца на апра-
цоў ку ў спе цы яль ную пад лі ко вую ка мі сію. 
«У гэ тых умо вах сцвяр джаць, што чле ны 
жу ры грэ ба ва лі чы імсь ці мер ка ван нем ці 
ме лі маг чы масць «пад ка рэк та ваць» сваю 
па зі цыю, — зна чыць гра шыць су праць іс-
ці ны. Акра мя та го, жу ры ўпаў на ва жа на 
здзяйс няць га ла са ван не і пры ад сут нас-
ці ад на го з яго чле наў», — ад зна ча на ў 
прэс-рэ лі зе.

Вы ні кі ад бо ру вя до мыя ўжо ўсім, хто 
со чыць за кон кур сам: прад стаў ні ком Бе-
ла ру сі на «Еў ра ба чан ні-2014» у Ка пен-
га ге не стаў спя вак Тэа (Юрый Ва шчук) з 
пес няй «Cheesecake». «Мож на па га джац-
ца ці спра чац ца з дзе ю чым па ла жэн нем 
аб кон кур се, ад нак па жа да на прос та 
ўваж лі ва яго вы ву чыць і толь кі пас ля гэ-
та га пры маць ра шэн не на конт удзе лу ў 
ад бо ры», — рэ зю муе прэс-служ ба.

Што ж да пы тан ня з бо ку ўдзель ні каў, 
якія на бра лі ад ноль ка вую коль касць ба-
лаў у га ла са ван ні жу ры (а ме на ві та: па 
якім прын цы пе кам п'ю тар ная пра гра ма 
па ста ві ла ад ных вы ка наў цаў вы шэй за 

дру гіх?), — у гэ тым пунк це дзей ні ча юць 
тра ды цый ныя пра ві лы «Еў ра ба чан ня». 
«У гэ тым кон кур се не бы вае двух дру-
гіх ці двух трэ ціх мес цаў, — па тлу ма чы ла 
«Звяз дзе» кі раў нік прэс-служ бы Бел тэ-
ле ра дыё кам па ніі Свят ла на Сма лон ская-
Крас коў ская, — і пры роў най коль кас ці 
ба лаў у не каль кіх вы ка наў цаў для вы зна-
чэн ня та го, хто якое мес ца за няў, спа чат-
ку ад кід ва юц ца са мыя вы со кія і са мыя 
ніз кія ацэн кі, а по тым па раў ноў ва юць, 
у ка го за ста ло ся больш вы со кіх ба лаў». 
У вы пад ку гур та «Swіtter boys» і ду э та 
Макс Лорэнс&ДзіДзюЛя, у пер шых ад-
кі нуць трэ ба ацэн кі 3 і 10, у дру гіх — 5 і 
7 ад па вед на. У гур та за ста юц ца ў ак ты ве 
яшчэ 10 і 8, у ду э та — не каль кі 7, та му 
«Swіtter boys» і ўзня лі ся на пры ступ ку вы-
шэй. Што, зрэш ты, не ад мя няе та го, што 
ня бла га бы ло б да нес ці гэ тыя пра ві лы да 
ўсіх удзель ні каў ад бо ру, суд дзяў і гле да-
чоў за га дзя, але ні як не пост фак тум.

МІЖ ІН ШЫМ
У 1969 го дзе на «Еў ра ба чан ні» зда-

рыў ся вы па дак, ка лі ад ра зу 4 кра і-
ны — Фран цыя, Іс па нія, Ні дэр лан ды 

і Вя лі ка бры та-
нія — на бра лі 
ад ноль ка вую 
коль касць ба лаў. Па коль кі на той час 
ні я кай пра цэ ду ры вы ра шэн ня гэ та га 
спрэч на га мо ман ту не іс на ва ла, усе 
ча ты ры бы лі на зва ны пе ра мож ца мі. 
Паз ней бы лі пры ня ты не каль кі пра-
ві лаў для вы зна чэн ня пе ра мож цаў 
ся род ула даль ні каў ад ноль ка вых 
ба лаў: так, най перш уліч ва ец ца, за 
ка го пра га ла са ва ла най больш кра-
ін-удзель ніц (не за леж на ад ацэн кі), 
по тым па раў ноў ва ец ца, у ка го больш 
ацэ нак 12, 10 і г. д. па шка ле звер ху 
ўніз. Толь кі ў вы пад ку, ка лі ўсе гэ тыя 
па каз чы кі аб са лют на роў ныя, пе ра-
мож ца мі мо гуць стаць дзве ці не каль-
кі кра ін. Прын цып па раў на ння коль-
кас ці вы со кіх ацэ нак быў пры ме не ны 
ў 1991 го дзе, ка лі роў ную коль касць 
ба лаў атры ма лі прад стаў ні кі Шве цыі і 
Фран цыі. У Шве цыі ака за ла ся больш 
«дзя ся так», та му ёй і ад да лі паль му 
пер шын ства.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

СВОЕ ЧА СО ВА ПА СТА ВІЦЬ КРОП КУ

«КІНАМЕТРАЖ»


