
37 сакавіка 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, 0.15 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 Га лоў ны эфір.
10.05 Ка ме дыя «Аб чым 
маў чаць дзяў ча ты».
11.45 На шы.
12.10 «Зор нае жыц цё». «Не 
на ра дзі ся пры го жай».
13.10 Ме лад ра ма «Вяс на на 
За рэ чнай ву лі цы».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Ба я вік «Анё лы Чар-
лі».
17.15 БеларусьLІFЕ.
17.35 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 «Вост раў не-
па трэб ных лю дзей».
23.45 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
0.35 Дзень спор ту.
0.45 Ба я вік «Пар кер».

7.00 Ра ні ца.
9.00, 10.05, 21.50 Тэ ле ба ро-
метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Дзень 
гне ву».
10.40 Се ры ял «Лас таў чы на 
гняз до».
12.45 Ка ме дыя «Ча го ча-
каць, ка лі ча ка еш дзі ця».
14.50 «Пес ні для ма мы». Свя-
точ ны кан цэрт.
17.05 «Пе ра за груз ка». Мо ла-
дзе вае ток-шоу.
18.55 Се ры ял «У кож на га 
свая вай на».
21.45 КЕ НО.
21.55 Се ры ял «Уні вер. Но-
вая аб шча га».
23.30 Се ры ял «Лю дзі Шпа-
ка».
0.20 «Пе ра за груз ка». Мо ла-
дзе вае ток-шоу.

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 12.45, 15.00, 16.55, 
21.05, 0.35 «Ка лей да-
скоп».
8.05, 12.50, 15.05, 17.05, 0.45 
«Эн цык ла пе дыя бе ла рус ка га 
спор ту». Бія тлон.
8.15 «Кан цэрт Бет хо ве на». 
Маст. фільм.
9.20, 22.05 «Дыя@блог». 
«Пра мо ву».
9.50, 21.15 Се ры ял «Мег-
рэ».
10.45, 0.10 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці кам па зі та ра 
Яў ге на Ці коц ка га.
11.15 «Шля ге ры на заў сё-
ды». Кан цэрт Дзяр жаў на га 
ан самб ля тан ца Бе ла ру сі 
пад кі раў ніц твам на род на га 
ар тыс та Бе ла ру сі Ва лян ці на 
Дуд ке ві ча.
13.00 «Сня гур ка». Маст. 
фільм.
14.30 «Ка ра ні». Паэ ты Кі шы-
нё ва.
15.15 «Маск ва—Мінск. Кі-
на тран зіт». «Ула дзі мір Гас-
цю хін. Узы хо джан не». Дак. 
фільм.
15.45 «На ша спад чы на». Жа-
лу доц кі па лац.
16.10 «Цу ды пры ро ды». Арк-
ты ка. Ка на да.
16.45 «Ся мей ны аль бом». 
Ры гор Ша ку лаў.
17.15 «Доб ры дзень, мае да-
ра гія!». Дак. фільм.
17.45 «Свя тая Ры ма». Дак. 
фільм.
18.25 «Вяс на на За рэ чнай 
ву лі цы». Маст. фільм.
20.00 Се ры ял «Ге рой на ша-
га ча су».
20.45 Ка лы хан ка.
22.30 «Ба та ніч ны сад». 
Маст. фільм.

6.25—12.25, 20.55—0.55 
Тэ ніс. Тур нір ВТА. Ін дзі ян—
Уэлс.

12.25 Бас кет бол. Адзі ная 
Лі га ВТБ. «Хім кі» — «Цмо-
кі-Мінск».
14.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм' ер-лі га. «Кар дыф» 
— «Фул хэм».
15.50 Ганд бол. SEHA-лі-
га. «Ме та лург» (Ма ке до нія) 
— БКГ імя Мяш ко ва (Бе ла-
русь).
17.15 Авер тайм.
17.45 Ха кей. КХЛ. Плэй-оф.
20.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Агляд ту ра.

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 Маст. фільм «Трын-
тра ва».
13.10 Ка ме дыя «Сце ра жы-
ся аў та ма бі ля».
14.55 «Іс ці на дзесь ці по-
бач».
15.15, 16.15 Ка ме дыя «Па-
кроў скія ва ро ты».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік». 
«1863-і. Пад уда рам ім пе-
рыі». Фільм пер шы.
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Па зі цыя».
22.05 «Га ла-кан цэрт вы-
пуск ні коў «Ака дэ міі та лен-
таў».
23.50 Тры лер «Лэ дзі-яст-
раб».
2.05 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».
11.20 «Та кі лёс».

12.05 «Хо ро Шоу». Фі нал. 
«Пра што спя ва юць жан чы-
ны».
13.50 «Зор ны рынг. Но вы 
се зон. Біт ва ка вер-бэн даў». 
«PlayBack» су праць «Gentle 
Beat».
15.00 «Ін шая кра і на». «Бу сел 
на са ро гу — та ва рыш?».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Сле да кі».
18.30 «Ежа ба гоў».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Маст. фільм «Ін шы 
муж чы на».
22.00 «Гля дзець усім!».
23.00 «Ва ен ная тай на».

5.00 Маст. фільм «Не па кі-
дай...».
7.35 М/ф.
9.00, 15.00, 18.00 На ві ны Са-
друж нас ці (бя гу чы ра док).
9.10, 23.40 Маст. фільм 
«Жорст кі ра манс».
11.40, 15.30 Се ры ял «Жан-
чы на хо ча ве даць».
17.40, 18.45 Се ры ял «Я сы-
шчык».
2.10 Маст. фільм «За лезь 
на Ме сяц».
3.45 Дак. фільм «З на го ды. 
Кам чат ка. Жыц цё на вул ка-
нах».

7.00 «Па кой сме ху».
7.25 Маст. фільм «Ма ла-
дыя».
9.15 На двор'е на ты дзень.
9.20 Маст. фільм «Яб лыч-
ны спас».
12.50, 14.15 Маст. фільм 
«Ня вес та май го жа ні ха».
13.50, 17.20, 19.50, 0.15 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.00, 20.00 Вест кі.
15.15 Маст. фільм «Я яго 
зля пі ла».
17.30 «Ба бы, на пе рад!».
20.25 «Усе зор кі для ка-
ха най».  Свя точ ны кан-
цэрт.
22.20 Се ры ял «Ту рэц кі 
тран зіт».
0.25 «Ня дзель ны ве чар».

6.30 «Та ям ні чая Ра сія».
7.20 «Іх но ра вы».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сён-
ня.
8.15 «Цуд тэх ні кі».
8.40, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.55 «Да су да».
11.55 «Суд пры сяж ных».
13.20 «Суд пры сяж ных. Кан-
чат ко вы вер дыкт».
14.20 «Спра ва ўра чоў».
15.15 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
17.30 «Га во рым і па каз ва-
ем». Ток-шоу.
18.25 «Вы ра та валь ні кі».
19.25 Се ры ял «Мар скія 
д'яб лы».
21.10 Маст. фільм «Адзі-
ноч ка».
23.10 «Пры су джа ныя. Паст ка 
для гру пы «Аль фа».
0.05 Се ры ял «Дзі кі».

7.00, 13.05, 19.10, 20.55, 0.05 
«На двор'е».
7.05 М/ф.
8.20 Се ры ял «Ведзь мы з 
Іст-Эн да».
10.40 «Сі не ма тог раф». Маст. 
фільм «Крас ная пло шча».
13.10 Ка ме дыя «Рыб ка па 
іме ні Ван да».
15.00 Се ры ял «Дам скае 
шчас це».
16.05 Мульт па рад.
16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Тэ о рыя 
хлус ні».
17.50 Се ры ял «Служ ба на-
він».
19.15 Се ры ял «Тай ныя су-
вя зі».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Тры лер «Апе ра цыя 
«Ар го».
23.15 Се ры ял «Го рад ма-
ры».

6.00, 0.30 «РLАY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».

8.30, 18.45, 0.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
9.00, 19.00 Се ры ял «Свят-
ла фор».
10.00 «Яда па пра ві лах і 
без».
11.00 «Жон кі алі гар хаў».
12.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
13.00, 23.20 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
14.00 Скетч-шоу «Ва ле ра-
ТБ».
15.00 Се ры ял «Крам лёў скія 
кур сан ты».
16.00 Фэн тэ зі «Міф».
20.00 Се ры ял «Кух ня».
21.10 Ка ме дыя «Па рыж лю-
бой ца ной».

6.00 «Еў рань юс».
9.00 «Пра фе сія — Кіа». Дак. 
фільм.
9.35 «Яна вас ка хае?!». 
Маст. фільм.
10.55 «Аст ра вы». Ге ор гій Ві-
цын.
11.35 Пер ні ка вы до мік. «Так, 
бу дзе свят ло!».
12.05 «Пры го ды ка ця ня ці і 
яго сяб роў». М/ф.
12.50 «У ка ра леў стве рас-
лін». Дак. се ры ял.
13.45 «Кра суй ся, го рад Пят-
роў!». Цар скае Ся ло.
14.10 «Бя роз ка» — жыц-
цё маё». Юбі лей ны кан-
цэрт у го нар Мі ры Каль-
цо вай.
15.30 Да юбі лею кі на сту-
дыі. «Мас фільм». 90 кро-
каў».
15.45 «Іван Гроз ны». Маст. 
фільм.
18.40 «Больш, чым ка хан не». 
Люд мі ла Ца лі коў ская.
19.25 «Ра ман ты ка ра ман са». 
Гру па «Кват ро».
20.20 Спек такль Тэ ат ра Ан-
то на Чэ ха ва «Зме ша ныя па-
чуц ці».
22.00 «Па ста мент пры га жос-
ці. Гіс то рыя абут ку з Рэ на тай 
Літ ві на вай».
22.30 Кі но на ўсе ча сы. 
«На ўсход ад раю». Маст. 
фільм.

0.20 «Гіс то рыя ад на го зла-
чын ства». М/ф для да рос-
лых.
0.40 «Ва ра тар». Маст. 
фільм.

5.00 «Се вА ло гія»: «Ле ген да 
рок-н-ро ла». 2005 год.
5.55 «Тэ ат раль ныя су-
стрэ чы». 8 са ка ві ка 1978 
го да.
7.25 «Пры знан не ў ка хан ні». 
Свя точ ны кан цэрт. 8 са ка ві ка 
1988 го да.
9.00 «Лі ка». Тэ ле спек такль. 
1978 год.
10.30 «З ка хан нем да жан-
чы ны». Вер шы пра ка хан не. 
1981 год.
11.00 «Тэ атр + TV». 1993 
год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 «Шы нок 13 крэс-
лаў» «8 Са ка ві ка». 1978 
год.
14.00 «Бла кіт ны агень чык». 
Свя точ ны вы пуск. 1966 
год.
15.50 «У гас цях у ча со пі са 
«Ого нек». 1986 год.
17.00 «Ра ніч каю». «Рэйс-
9.10. Па сля дах Ніль са». 
1989 год.
18.00 «Хер луф Бід струп у 
Маск ве». Дак. фільм.
18.30 «Спа да ры Глем баі». 
1 част ка. Фільм-спек такль. 
1979 год.
20.00, 2.00 «Мі ну лы час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Тбі лі сі-80». Дак. 
фільм.
23.00 «Між на род ная па на ра-
ма». 1978 год.
23.40 «Ра ніш няя пош та». 
1988 год.
0.15 «Нью-Ёрк, Нью-Ёрк». 
1995 год.
0.50 «Дро бя зі жыц ця». 
Маст. фільм.
4.00 «Кі на па на ра ма». 1992 
год.

10.30, 15.30 Ве ла спорт. Па-
рыж—Ні ца.

11.30, 3.00 Скач кі з трамп лі-
на. Ку бак све ту.
12.30 Бія тлон. Ку бак све ту.
13.30 Лёг кая ат ле ты ка. Ку-
бак све ту.
18.00, 20.30, 0.50 Фут бол. Ку-
бак Аль гар ве.
19.45, 2.15 Фут бол. Еў ра га-
лы.
22.30 Вось гэ та дзі ва!!!
23.00 Рэ слінг.
0.30 Кон ны спорт.
0.40 Спорт і Ко.
0.45 Эка ма ра фон Шэл.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па між на мі».
5.15, 8.00, 13.00, 16.05, 
21.00, 2.20 Се ры ял «Кам п'ю-
таршчы кі».
6.15 Ка ме дыя «Дзей ні чай, 
сяст ра!».
8.50 Ме лад ра ма «Ча го хо-
чуць жан чы ны?».
11.15 Ка ме дыя «Дзей ні чай, 
сяст ра 2. Ста рыя звыч кі».
14.10 Ка ме дыя «Фі ла дэль-
фій ская гіс то рыя».
17.20 Ка ме дыя «Трэ зор».
18.50, 21.50, 23.50, 1.45, 
3.10, 4.40 «Ка ме ды ян ты. 
Леп шае».
19.20 Ка ме дыя «Мой леп шы 
ся бар».
22.10 Ка ме дыя «Бан да ня ў-
дач ні каў».
0.10 Ка ме дыя «А як жа 
Боб?».
3.25 Ка ме дыя «Ні чо га свя-
то га».

6.00 М/ф.
8.05 «Сар дэч на за пра ша ем 
да моў!».
8.45, 18.30, 3.00 «За ба ро не-
нае ка хан не». 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». Але на Чай коў-
ская.

14.30 «Сто пы тан няў да рос-
ла му». Па вел Чух рай.
15.15, 0.00, 5.20 «Звыш на ту-
раль нае». Се ры ял.
20.15 «Лед ні каў». Се ры-
ял.
21.10,  4.30 «Бры га да». 
Се ры ял. За ключ ная се-
рыя.
22.10 «Змо ва». Маст. 
фільм.
0.45 «Аб ры ну тыя ня бё сы». 
Се ры ял.
1.30 «Ча со ва да ступ ны». Ігар 
Ні ка ла еў.
2.20 «Без пад ма ну».

5.00 Дра ма «Ус па мі ны ня ў-
дач ні ка».
7.00 Дра ма «За бы тыя жа-
дан ні».
9.00 Дра ма «Ма ла дая Вік то-
рыя».
11.00 Дра ма «Даб ра нач і ўда-
чы».
12.45 Фэн тэ зі «Пры цем кі. Са-
га. За цьмен не».
14.55 Ка ме дыя «Тры нац цаць 
сяб роў Оў шэ на».
17.05 Дра ма «За ба ро не нае 
ка хан не».
19.00 Тры лер «Тор маз».
20.40 Ба я вік «Во ін».
23.05 Ба я вік «Да мі но».
1.20 Тра гі ка ме дыя «Дзве ры 
ў пад ло зе».
3.10 Дра ма «Абу джа ю чы 
мерц вя коў».

6.00 Дра ма «Ліс ты да Эль-
зы».
8.05 Дра ма «Слон».
10.00 Ка ме дыя «Ёл кі 2».
12.00 Дра ма «Са лод кая жан-
чы на».
13.50 Дра ма «Дзяў чы на і 
смерць».
16.00 Дра ма «Ад мі рал».
18.10 Маст. фільм «1812: 
Улан ская ба ла да».
20.00 Дра ма «Чу жыя».
22.00 Дра ма «Іко на се зо на».
0.00 Дэ тэк тыў «Хто я?».
2.00 Дра ма «Ру сал ка».
4.00 Ка ме дыя «Пры го ды жоў-
та га ча ма дан чы ка».

5.00 Ска не ры ста ра жыт на га 
све ту.
6.00 Цар кра ка дзі лаў.
7.00, 13.00 Эк стрэ маль нае 
па да рож жа.
10.00 Ма шы ны: ра за браць і 
пра даць.
11.00 Цяж кае зо ла та Аляс-
кі.
12.00 Скар ба шу каль ні кі.
15.00 Су пер дра пеж ні кі.
16.00 Зла віць со ма.
17.00, 2.00 Апа ка ліп сіс: Дру-
гая су свет ная вай на.
18.00 Гуль ні ро зу му.
19.00, 22.00, 0.00, 3.00 Кос-
мас.
21.00, 1.00, 4.00 Ска не ры 
ста ра жыт на га све ту.
23.00 Рас сле да ван ні авія ка-
та строф.

7.00 Май стэр ня «Фан том 
Уоркс».
7.50, 12.20, 22.00 Сыс ці ад 
па го ні.
8.40, 20.35 Як гэ та ўстро е-
на?
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35 Скар ба шу каль ні кі Аме-
ры кі 2.
10.30, 0.55 Top Gear.
11.25 Што бы ло да лей?
13.15, 16.25, 6.05 Ма хі на та-
ры.
14.10, 3.55 Хут кія і гуч ныя.
15.05 Бе ар Грылс: вы брац ца 
жы вым.
16.00 Пя тая пе ра да ча.
17.20, 3.05 Па ляў ні чыя на 
рэ лік віі.
18.15 Бу ду чы ня з Джэй мсам 
Вуд сам.
19.10 Гі ганц кія са ма лё-
ты.
21.00 Гуль ня на жыц цё.
23.00 Хлоп цы з Юка на.
0.00 Клан дайк.
1.50 Са праўд ныя афе рыс-
ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
5.10 Цу ды Со неч най сіс тэ-
мы.
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Са мыя пры го жыя пес ні з 
рэ пер ту а ру бе ла рус кіх вы-
ка наў цаў і му зыч ныя пры-
свя чэн ні ў роз ных сты лях 
(ад ро ку да опе ры), соль на, 
ка лек тыў на і на ват агуль-
ным вя ліз ным хо рам пра гу-
чаць для лю бі мых ма туль, 
да чок, ка ха ных і да ра гіх 
жан чын. А «ды ры жы ру юць» 
свя там у якас ці вя ду чых 
кан цэр та на род ны ар тыст 
Бе ла ру сі Ана толь Яр мо лен-
ка, усю ды іс ны спя вак Тэа 
(ён жа Юрый Ва шчук) і тэ-
ле вя ду чы, прад зю сар Алег 
Ціт коў.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Акт ры са Ку па лаў ска га тэ-
ат ра, яна не ад маў ляе ак-
цёр ства і ў жыц ці, але вы-
сту пае за шчы расць і на ту-
раль насць у тэ ле ві зій ным 
эфі ры. Лю біць па ра дак і ні 
хві лі ны не ся дзіць без ру ху. 
Умее ча каць сва іх «ро ляў» 
і быць пры не аб ход нас ці 
ас ке там. На экс пе ры мен ты 
ад важ ва ец ца, але пры ўмо-
ве, што гэ та не су пя рэ чыць 
яе ўнут ра най сут нас ці. Вя-
ду чая пра гра мы «Ра ні ца. 
Сту дыя доб ра га на строю» 
на Ста ліч ным тэ ле ба чан ні 
Юлія Шпі леў ская сён ня ма-
рыць пра здым кі ў еў ра пей-
скім кі но, вяр тан не да мю-
зік ла, пе ра вы хоў вае ся бе ў 
ро лі ма мы і па-ра ней ша му 
ўспры мае сваю пра цу як 
лю бі мае хо бі...

— На пра гра ме «Ра ні ца. Сту-
дыя доб ра га на строю» вы з мо-
ман ту яе за сна ван ня. Як змя ні-
ла ся яна за дзе ся ці год дзе?

— Са ма, да рэ чы, ус па мі на ла 
ня даў на, як доў га ўжо вы хо дзіць 
пра гра ма, бо не вель мі доб ра 
па мя таю па ча так. Та ды не фік-
са ва ла ней кія да ты для ся бе: 
прый шла — і па ча лі з ка ман дай 
пра ца ваць. Без умоў на, пра ект 
змя ніў ся. І най перш та му, што 
змя ні лі ся тыя, хто яго ства рае. 
Я аса біс та лі чу гэ та ста ноў чай 
пе ра ме най. Ка лі па чы на лі ў сты лі 
«спар тыў ных коф та чак» і больш 
ары ен та ва лі ся на мо ладзь, то 
сён ня мы ўжо вы хо дзім у эфір як 
ста лыя лю дзі. Я маю на ўва зе во-
пыт, по гля ды на жыц цё. І пра гра-
ма ця пер раз лі ча на на шы ро кае 
ко ла гле да чоў — не толь кі хат-
ніх гас па дынь і сту дэн таў аль бо 
жан чын, якія да гля да юць дзя цей, 
але і на дзе ла вых лю дзей. Зра-
зу ме ла, трэ ба іс ці ў на гу з ча сам, 
ад нак важ на не за бы ваць, што 
пра гра ма па він на быць за баў-
ляль най і па зна валь най. На пе-
ра ме ны ўплы вае і пры ток но вых 
кад раў на пра ек це. Мы ўвесь час 
зна хо дзім ся ў по шу ку не ча га но-
ва га, крэ а тыў на га. Бы вае, і без 
спрэ чак не абы хо дзіц ца. Але гэ та 
ўсё дае рух тэ ле ба чан ню...

За га ды іс на ван ня пра гра-

мы на ра дзі ла ся не ад но дзі ця. 

У мя не з'я віў ся сын, у Жэ ні Па-

сту хо вай (наш рэ дак тар, сцэ на-

рыст) — ужо двое дзя цей. Та му 

пра гра ма — гэ та ад люст ра ван не 

на ша га жыц ця, наш спа да рож-

нік у ім.
— Чым, на ва шу дум ку, 

аб умоў ле на па пу ляр насць ра-
ніш ніх шоу?

— Мне зда ец ца, тут не вар-
та шу каць ней ка га кан крэт на га 
ад ка зу. Су час ны ча ла век за-
пра гра ма ва ны на тое, што, пра-
чы на ю чы ся, ён неш та ўклю чае 
— тэ ле ві зар, ра дыё ці прос та 
му зы ку. І ка лі та бе з ра ні цы пра-
па ноў ва юць па гля дзець на ці ка-
вых лю дзей, сю жэ ты, то ча му не 
па быць гле да чу ў доб рай кам па-
ніі? Ра ні ца — гэ та жы ла го ра да, з 
яе ўсё па чы на ец ца. Мы ства ра ем 
лю дзям на строй на дзень.

— Не ад чу ва е це звык лас ці 
да пра цы ў пэў ным фар ма це?

— Ад на стай нас ці не бы вае. За 
час іс на ван ня пра ек та змя ня лі ся 
пра грам ныя ды рэк та ры, змя ня лі-
ся па ды хо ды, і, та кім чы нам, мы 
імк нём ся пры ўнес ці ў пра гра му но-
выя фар бы. Доб ра ра зу мею, што 
як акт ры са ма гу ўва со біць лю бы 
воб раз, але як тэ ле вя ду чая я па-
він на быць ар га ніч най і шчы рай. 
Та му паў стае пы тан не: ці трэ ба 
здзіў ляць экс пе ры мен та мі там, 
дзе лю дзі ча ка юць су стрэць нар-
маль на га ча ла ве ка? На ро лі пры 
жа дан ні мож на ў тэ атр прый сці 
па гля дзець. У мя не доў гі час быў 
парт нё рам Сяр гей Чуб, але я так-
са ма ад пра ца ва ла ў кад ры з усі мі, 
хто з'яў ляў ся ў на шай пра гра ме. І 
тут кож ны раз трэ ба пад ла дзіц ца 
пад ча ла ве ка, каб па між ва мі быў 
дыя лог, а не спа бор ніц тва ў сты лі 
«ра бі, як я». У па ры па він на іс на-
ваць уза е ма па ра зу мен не. Фар-
мат, па вя лі кім ра хун ку, — гэ та 
ўмоў насць, бо ўсё роў на пры ства-
рэн ні пра гра мы мы ад штур хоў ва-
ем ся ад пэў ных мэт: ка лі хо чаш 
звяр нуць ува гу мо ла дзі, то і ў ско кі 
пус ціш ся, а для дзе ла вых лю дзей 
спат рэ біц ца бір жа вая звод ка... З 
гас ця мі ж мы пры трым лі ва ем ся 
па зі цыі не вы цяг ваць ін фар ма цыю 
ка верз ны мі пы тан ня мі, бо важ на, 
каб ча ла век у нас ад чу ваў ся бе, 
як до ма. Быць ці ка вы мі для ўсіх 
— за да ча не з прос тых.

— Пе ра езд у но вую сту дыю 
па шы рыў пра сто ру для твор-
час ці?

— Шчы ра ка жу чы, у нас вель-
мі спан тан нае тэ ле ба чан не і пра 
пе ра ме ны мы ча сам да зна ём ся 
вель мі не ча ка на. І ў та кіх мо ман-
тах ёсць эфект шо ка вай тэ ра піі 
і ад рэ на лін, ад якіх хо чац ца не 
збаў ляць жыц цё ва га тэм пу. За-
раз асвой ва ем ся з но вай сту-
ды яй. Той факт, што яна но вая і 
вя лі кая, вель мі ра дуе, бо пры сут-
ні чае па чуц цё даб ра бы ту. Ця пер 
у нас ёсць паў на вар тас нае мес ца 
для пра цы, з'я ві ла ся маг чы масць 
за пра шаць ан самб лі, па каз ваць 
цыр ка выя ну ма ры і так да лей. 
Пра ект стаў маш таб ным, якас-
ным, але па куль пе ра ме ны ўва-
хо дзяць у сваю плынь. Да во дзіц-
ца ка рэк ці ра ваць сваё жыц цё ў 
ад па вед нас ці з гэ тым. А ў цэ лым 
та кія пе ра ме ны — пры кме та рос-
ту, як для «Ра ні цы...», так і для 
ка ман ды.

— Да пры хо ду на тэ ле ба-
чан не якой уяў ля лі са бе пра цу 
ў гэ тай сфе ры?

— Асаб лі ва не за дум ва ла ся 
пра гэ та, бо ў мя не не бы ло ма-
ры стаць тэ ле вя ду чай. Для мя не 
пра ца на тэ ле ба чан ні — маг чы-
масць па спра ба ваць ся бе, і я раз-
гля да ла яе як адзін са склад ні каў 
ак цёр скай пра фе сіі. Я па пер шай 
аду ка цыі яшчэ і псі хо лаг, што ве-
ра год на так са ма пад ма цоў вае 
жа дан не раз маў ляць з не кім, 
да зна вац ца пра неш та. Скла да-
нас ці бы лі на па чат ку, ка лі трэ ба 
бы ло ра за брац ца з пра цэ сам, 
тэх ніч ны мі ню ан са мі. Ця пер жа 
ра зу мею: са мае цяж кае — утры-
маць па трэб ны гра дус на строю 
ў эфі ры. Не зва жа ю чы на са мыя 
не прад ка заль ныя аб ста ві ны, трэ-
ба не губ ляць тэм пу. Усё пры хо-
дзіць з во пы там.

— Як вам па да ец ца, стаць 
тэ ле вя ду чым мо жа кож ны?

— Лю бы ча ла век, які га то вы 
раз маў ляць. Я су праць роз ных 
ка но наў, быц цам твар па ві нен 
ад па вя даць ней кім ля ка лам, 
быць сі мет рыч ным, вя ду чы му-

сіць без да кор на вы га вор ваць усе 
гу кі і гэ так да лей. Ве даю шмат 
лю дзей, якія на ват не пра цу юць 
на тэ ле ба чан ні, але ма юць та кую 
ці ка він ку, ха рыз ма тыч насць, што 
яны за па мі на юц ца. Га лоў нае, ка-
лі трап ляе ча ла век на тэ ле ба чан-
не, пра віль на па да браць фар мат, 
пра гра му. Ёсць ня ма ла пры го-
жых тва раў, але гэ та га не да стат-
ко ва. Маг чы ма, дык та ру на він не 
аба вяз ко ва быць яр кім, каб не 
ад цяг ваць ува гі ад ін фар ма цыі, 
але ў той жа час час та ад «тва ру 
на эк ра не» за ле жыць рэй тынг. 
Та му бы ло б жа дан не пра ца ваць 
— та ды ўсё атры ма ец ца. Я не 
ска за ла б, што пра фе сія тэ ле вя-
ду чай па тра буе не ча га не ве ра-
год на га. Да стат ко ва ўмець яр ка 
ся бе па даць. Ня ма ні чо га не маг-
чы ма га, і та ле на ві тых лю дзей у 
нас мно га.

— Кан ку рэн цыя за мес ца ў 
кад ры на тэ ле ба чан ні ад чу ва-
ец ца?

— На пэў на, не дзе яна і іс нуе, 
але я яе не ад чу ваю... Бо не заў-
сё ды «ха чу» су па дае з «ма гу». 
Узяць наш ка нал — зда ец ца, там 
усе дзяў ча ты на пад бор. І пра цы 
ўсім ха пае: у ка го свая руб ры ка, 
а ў ін шых — і пра гра ма. Ад нак 
вар та па мя таць, што не за мен-
ных ня ма. Я не вы клю чаю, што 
заўт ра з'я віц ца нех та, хто па су не 
мя не ў кад ры. І та кая з'я ва нар-
маль ная. У тэ ат ры я, маг чы ма, 

пе ра сту пі ла ней кую мя жу, ка лі 
пе ра ста ла іг раць Паў лін ку. Бо 
іс ну юць для ўся го свае рам кі, і, 
ня гле дзя чы на тое, што я ў доб-
рай фор ме, але во пыт у ва чах і 
ве дан не жыц ця не за гры мі ру еш. 
Я з вя лі кім за да валь нен нем пе-
рай шла на ро лі ін ша га ха рак та-
ру. А ў тэ атр прый шлі ма ла дыя 
дзяў ча ты — ня хай іг ра юць! Тое 
ж і ў пра гра ме. Яна па куль што 
рас це ра зам са мной. Ка лі ад ной-
чы мне ска жуць, што мы бу дзем 
ра біць яе ў ней кім пад лет ка вым 
сты лі, на прык лад, то хут чэй за 
ўсё, я за ду ма ю ся пра свой удзел 
у яе ства рэн ні. І не з-за ад сут-
нас ці ін та рэ су, а та му што трэ ба 
бу дзе іг раць. А па няц це шчы рас-
ці для на шай пра гра мы ля жыць 
у асно ве. На ват ча ка ю чы на ра-
джэн ня сы на, я да дзя вя та га ме-
ся ца бы ла ў кад ры і не ба чы ла ў 
гэ тым пе ра шко ды. Ду маю, ка лі 
гля дач ба чыць у кад ры жы во га 
ча ла ве ка, то гэ та пры цяг вае. 
Асноў ная за да ча тэ ле ба чан ня 
— раз маў ляць з аў ды то ры яй з 

па зі цыі звы чай на га ча ла ве ка, а 
не ней ка га ба жаст ва.

— Вы акт ры са і тэ ле вя ду-
чая. Ад чу ва е це ўлас ную па пу-
ляр насць?

— Не як за да ва ла са бе та кое 
пы тан не. Праў да, кры ху ў ін шым 
кан тэкс це. Мне зда ец ца, час, ка-
лі ар тыс таў ча ка лі з бу ке там кве-
так ка ля тэ ат ра, даў но ў мі ну лым. 
Аль бо та кое яшчэ зда ра ец ца з 
«зор ка мі» Га лі ву да ці ар тыс та мі 
эст ра ды. Як тэ ле вя ду чую мя не 
маг чы ма нех та і па знае, але (ня-
хай пра ба чыць мне тэ ле ба чан-
не) боль шае за да валь нен не я 
атрым лі ваю, ка лі мя не ве да юць 
па тэ ат раль ных ро лях. Бо тэ ле-
ба чан не гля дзяць мно гія, а з тэ-
ат рам сі ту а цыя зу сім ін шая... А 
на огул я звы чай ны ча ла век, які 
ра ні цай вя дзе сы на ў дзі ця чы са-
док, без ма кі я жу і пры чос кі, пры-
бі рае ў ква тэ ры, ча сам хва рэе. 
У што дзён ных кло па тах і іх раз-
на стай нас ці ня ма ка лі са чыць за 
«зор нас цю». І ўво гу ле мя не ці ка-
віць не ўлас ная па пу ляр насць, а, 
на прык лад, ці здо лею я па ка рыць 
гэ ты гор ны схіл. Па зна юць мя не 
— зна чыць, не да рэм на пра цую, 
бо зва рот ная су вязь з'яў ля ец ца 
свед чан нем ра зу мен ня ін шы мі 
та го, што ты ро біш. Па вя лі кім 
ра хун ку, мы ўсе пра цу ем дзе ля 
са міх ся бе. Не ма гу па хва ліц ца 
ней кім та лен там, каб умо мант 
пра чнуц ца зна ка мі тай. Мой вы-
па дак — гэ та сі ту а цыя, ка лі час 
пра цуе на мя не.

— Ка лі прый шло ся б вы бі-
раць па між тэ ат рам і тэ ле ба-
чан нем...

— Бы ва юць роз ныя сі ту а цыі. 
Зда ра ец ца, на груз кі на тэ ле-
ба чан ні су па да юць з тэ ат раль-
ны мі, та ды не заў сё ды прос та. 
Да во дзіц ца ўсю ды да маў ляц ца. 
Вель мі не люб лю стан стрэ су, 
ка лі не ве да еш, як і што вы ра-
шыц ца. Ча сам прос та пус ка еш 
усё на са ма цёк... Я ад да ная тэ-
ат ру, і ён для мя не ў пры яры тэ це 
— гэ та дом, у якім я па чы на ла 
свой шлях. Не бу ду ўтой ваць, 
у фі нан са вым пла не вы гад ней 
пра ца ваць на тэ ле ба чан ні, бо, як 
вя до ма, доб ры ар тыст па ві нен 
быць га лод ным (вы раз на ўсмі-
ха ец ца. — Аўт.)... У нас доб рае 
кі раў ніц тва, та му, мне зда ец ца, 
сён ня ні хто не бу дзе ста віць ча-
ла ве ка пе рад та кім вы ба рам. Хі-
ба што са мо му за хо чац ца змен. 
Ар тыст — мас так, яко му па трэб-
на жы віц ца з роз ных ба коў, та ды 
ёсць рух на пе рад.

— Вы да зва ля е це са бе ў 
звы чай ным жыц ці быць акт-
ры сай?

— Без умоў на. Кож ны з нас ак-
цёр у пэў най сту пе ні ў за леж нас-
ці ад жыц цё вых аб ста він, прос та 
мы не за дум ва ем ся пра тое! З 
ад ны мі людзь мі мы раз маў ля ем 
так, а з дру гі мі — зу сім па-ін ша-
му. Жыц цё — гэ та тэ атр па сва ёй 
бу до ве. Нам усім хо чац ца ся бе 
пра явіць!

Але на ДРАП КО.

«ВО ПЫТ У ВА ЧАХ
І ВЕ ДАН НЕ ЖЫЦ ЦЯ — НЕ ЗА ГРЫ МІ РУ ЕШ»
Юлія ШПІ ЛЕЎ СКАЯ:

А на огул я звы чай ны 
ча ла век, які ра ні цай вя дзе 
сы на ў дзі ця чы са док, 
без ма кі я жу і пры чос кі, 
пры бі рае ў ква тэ ры, ча сам 
хва рэе. У што дзён ных 
кло па тах і іх 
раз на стай нас ці ня ма ка лі 
са чыць за «зор нас цю». 

На ват ча ка ю чы 
на ра джэн ня сы на,
я да дзя вя та га ме ся ца 
бы ла ў кад ры і не ба чы ла 
ў гэ тым пе ра шко ды. 

Ня даў на на во чы тра пі ла ся ад но над звы-
чай ці ка вае да сле да ван не «Les 36 sіtuatіons 
dramatіques» («Трыц цаць шэсць дра ма тыч-
ных сі ту а цый»). Яго ў да лё кім 1895 го дзе на-
пі саў вя до мы фран цуз скі тэ ат раз наў ца Жорж 
Паль ці. Пе ра лік тых сі ту а цый, па він на вам 
ска заць, над звы чай ці ка вы, асаб лі ва ка лі ўлі-
чыць, што сам аў тар раз гля даў гэ ты спіс як 
асно ву ўсёй су свет най дра ма тур гіі: маў ляў, 
якім бы та ле на ві тым ні быў пісь мен нік і як 
бы ён ні ста ра ўся, усё роў на сю жэт яго тво ра 
«ўпрэц ца» ў ад ну або не каль кі пры ве дзе ных 
сі ту а цый. За тыя больш чым сто га доў, што 
гэ тая тэ о рыя іс нуе, ні хто з ах вот ных (а бы ло, 
іх, мяр кую ня ма ла) не змог гэ ты спіс пе рай на-
чыць або да поў ніць. Больш за тое — не ка то-
рыя да след чы кі ча ла ве чай на ту ры і сут нас ці 
сцвяр джа юць, што фран цуз, сам аб гэ тым 
не зда гад ва ю чы ся, ства рыў тэ о рыю, згод на 
з якой раз ві ва ец ца не толь кі дра ма тур гія, лі-
та ра ту ра ўво гу ле, але і ўсё на ша жыц цё. Што 
ж, ка лі ўспом ніць Шэкс пі ра з яго сла ву тым: 
«Жыц цё — тэ атр», усё су па дае...

Не ве ры це? Пра вер це на са бе. Вось яны, тыя 
трыц цаць шэсць сцэ на ры яў жыц цё вых сі ту а цый: 
маль ба, вы ра та ван не, помс та за ней кае зла чын ства, 
помс та блізка му за блізка га, за цка ван не, рап тоў нае 
ня шчас це, ах вя ра ка го-не будзь, бунт, ад важ ная спро-
ба, вы кра дан не, за гад ка, да сяг нен не, ня на вісць па між 
блізкі мі, са пер ніц тва па між блізкі мі, адзюль тэр (су-
жэнц кая здра да), што цяг не за са бой за бой ства, вар'-
яц тва, фа таль ная не асця рож насць, ін цэст не зна рок, 
за бой ства блізка га не зна рок, са маа хвя ра ван не ў імя 
ідэа ла, са ма ах вя ра ван не дзе ля блізкіх, ах вя ра ван не 
ўсім дзе ля страс ці, ах вя ра блізкім дзе ля аба вяз ку, 
са пер ніц тва ня роў ных, адзюль тэр (прос та так, без 
за бой ства), зла чын ства дзе ля ка хан ня, гань ба ван не 
лю бі май іс то ты, ка хан не з пе ра шко да мі, сла ва люб-
ства, ба раць ба су праць бо га, бес пад стаў ная рэў насць 
або зайздасць, су до вая па мыл ка, па ку ты су мнен ня, 
стра ча нае і зноў зной дзе нае, стра та бліз кіх...

Та кая вось дра ма тур гія. Ні чо га но ва га, усё па тым 
ці ін шым сцэ на рыі, якія ча сам над звы чай ад мыс ло ва 
(але зноў жа — у асно ве ўсё тыя ж трыц цаць шэсць 
сю жэ таў) за круч вае для кож на га з нас лёс. Толь кі 
вось, ка лі ка заць пра жыц цё, а не пра тэ атр, ад на го 
сю жэ та (ба дай, не па мы лю ся, ка лі ска жу — га лоў-
на га) у гэ тым пе ра лі ку ўсё ж не ха пае. Вы бар. З ім 
мы су ты ка ем ся што дня, на ват у са мых ба наль ных 
сі ту а цы ях, на ват не за ўва жа ю чы гэ та га. Але ме на-
ві та ад яго ня рэд ка за ле жыць, па якім са сцэ на ры яў 
бу дзе да лей раз ві вац ца п'е са на ша га жыц ця.

Мне ня даў на рас ка за лі прос та не ве ра год ную гіс то-
рыю пра гэ ты са мы вы бар. А за ад но і пра здра ду, і пра 
гань ба ван не лю бі май іс то ты, і пра па ку ты су мнен ня. 
Жы ла ад на сям'я, вя лі кая і друж ная. Баць ка, ма ці, 
тры сы ны, дзве дач кі. Усе ўда лыя, пра ца ві тыя, жы лі ў 
даб ра бы це, ва ўза ем най па ва зе і пад трым цы. Да та-
го ча су, па куль баць кі бы лі ма ла дыя і зда ро выя. Ка лі 
ж баць кі не ста ла, а ма ці па сі ве ла і па ча ла ха дзіць 
па ву лі цы з кі ёч кам, дзе ці і шмат лі кія ўну кі па кры се 
па ча лі да ро гу да яе ха ты за бы ваць. А ка лі ма ці зу сім 
за не маг ла і трэ ба бы ло яе да гля даць, на ся мей ным 
са ве це па ча лі яе... «дзя ліць». І ў кож на га знай шла ся 
не ад на, а дзе сяць вель мі важ кіх пры чын, каб ба бу лю 
да ся бе не ўзяць. Зі ма ле тась вы да ла ся над звы чай ха-
лод ная, баб ка ў вя лі кай ха це не як кі ва ла ся ад на, а ка лі 
тры ваць ужо не ста ла мо цы, па пра сі ла ся ў мяс цо вую 
баль ні цу на са цы яль ны ло жак. Там і па мер ла ў пер шы 
дзень вяс ны, так і не да ча каў шы ся, каб хто-не будзь са 
шмат лі кай рад ні ад чы ніў у па ла ту дзве ры. Ха ва ю чы 
слё зы, тлу ма чы ла мед сёст рам: маў ляў, хо лад на, да-
ро гі па за мя та ла, ку ды ж мае дзет кі ў та кую да леч (са 
ста лі цы пад Ба ра на ві чы) па едуць...

Ха ту, адпі са ную баб кай на ўсіх, дзе ці хут ка, як 
толь кі ўсту пі лі ў пра вы спад чы ны, пра да лі, гро шы па-
дзя лі лі і раз' еха лі ся. Но вы гас па дар па чаў ра біць у ёй 
ра монт, па лез на га ры шча і пад струх не лай са ло май 
знай шоў два па цям не лыя ад ча су аб ра зы. Ака за ла ся 
— ці не сям нац ца та га ста год дзя. Ка ра цей, ку піў у яго 
тыя аб ра зы нех та з на шых ка лек цы я не раў, пры чым 
за пла ціў та кія гро шы, што му жык той ужо коль кі ме-
ся цаў на но вень кай да ра гой ма шы не ез дзіць.

Але на гэ тым гіс то рыя не скон чы ла ся. Сям'я, што 
ма ці па мі раць па кі ну ла, зноў ра зам са бра ла ся: вы-
свят ля лі, ка му ў га ла ву пер ша му ідэя прый шла баць-
коў скую ха ту, а ра зам з ёй і тыя каш тоў ныя аб ра зы, 
ху цень ка пра даць. Спра ча лі ся-сва ры лі ся, адзін брат 
дру го га штурх нуў, той ня ўда ла па ва ліў ся — скро няй 
аб па рог. Па куль жан кі га ла сі лі і хут кую з мі лі цы яй 
вы клі ка лі, за бой ца знай шоў вя роў ку і за мкнуў ся ў кла-
доў цы... Па ха ва лі іх по бач: бра ты ўсё-та кі. А праз ты-
дзень дач ка ад на го з іх на ра дзі ла мёрт вае дзі ця. Ура чы 
ска за лі: стрэс ад стра ты род на га ча ла ве ка. Ця пер у яе, 
ка жуць, дэ прэ сія, ле чыц ца ў псі хі ят рыч ным ад дзя лен ні. 
А муж яе з го ра па чаў піць, сеў п'я ны за руль, па ка ле чыў 
ча ла ве ка і ця пер зна хо дзіц ца пад след ствам... Ка ра цей, 
ка жуць лю дзі, увесь род на звод пай шоў...

А ўся го б гэ та га лан цуж ка ня шчас цяў маг ло б і 
не быць, ка лі б... Спа дзя ю ся, вы са мі ра зу ме е це. 
Не ба дае нам сва бо ду вы ба ру, а пас ля — па спра-
вах і ўчын ках на шых.

Та кая вось дра ма тур гія...
Але на ЛЯЎКОВІЧ
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ТРЫЦ ЦАЦЬ ШЭСЦЬ 
І АДЗІН СЮ ЖЭТ

Па якім з іх пі саць кні гу ўлас на га лё су, кож ны вы ра шае сам

ЗА МІ ЛЫХ МАМ
Аку рат 8 Са ка ві ка тэ ле ка нал «Бе ла русь 2» 

зро біць па да ру нак гле да чам, дак лад ней, гля-
дач кам — кан цэрт ную пра гра му «Пес ні для 
ма мы». Бу дуць він ша ваць па пу ляр ныя ар тыс-
ты, лю бі мыя роз ны мі па ка лен ня мі, — пры-
чым вы ключ на муж чы ны: Аляк сандр Ці ха но-

віч, Ана толь Яр мо лен ка, Ва ле рый Дай не ка, 
Аляк сандр Яф рэ маў, Аляк сандр Са ла ду ха, 
Пётр Ял фі маў, ва каль ны гурт «Чыс ты го лас», 
Ула дзі мір Пу гач, Са ша Не ма, Ге ор гій Вол чак, 
Ула дзі мір Ухцін скі, Вік тар Пша ніч ны, гур ты 
«Драз ды» і «Ат лан ты ка» ды ін шыя.

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


