
6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні-
цы, Бе ла русь! на «Сла вян скім 
ба за ры ў Ві цеб ску-2014».
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла-
дам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
0.30 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 0.10 Зо на Х.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.00 Се ры ял «След».
10.55 «Зор нае жыц цё». «Це-
ла як ін тым ны дзён нік».
12.10 «Мая праў да». «Дзя ніс 
Май да наў».
13.15 Ка ме дыя «Вя сё лая 
мо ладзь».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё ну.
15.25, 21.50 «Сла вян скі ба зар 
у Ві цеб ску-2014». Дзён нік.
15.35 Маст. фільм «Ту рэц кі 
гам біт». 1-я се рыя.
16.35 Ме лад ра ма «Дзіў ная 
лёг касць».
19.20 Арэ на.
19.55 Фо рум.
21.00 Па на ра ма.
22.00 Ура чыс тае за крыц цё 
XXІІІ Між на род на га фес ты-
ва лю мас тац тваў «Сла вян скі 
ба зар у Ві цеб ску-2014».
0.00 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
0.45 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 9.55, 21.30 Тэ ле ба ро-
метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Це ні 
мі ну ла га». За ключ ная се-
рыя.
10.30, 1.15 Се ры ял «Спра ва 
Дой лаў».
11.25, 23.40 Дэ тэк тыў «Во-
да ва рот чу жых жа дан няў». 
1-я се рыя.
12.25 Фільм-каз ка «Спя чая 
пры га жу ня».
14.00 «Два з па ло вай ку ха ры. 
Ад кры тая кух ня».
14.30 Ме лад ра ма «Ро зум і 
па чуц ці».
17.00 «Зі ма прой дзе». Дак. 
фільм.
18.55 Се ры ял «Ка хан не на 
ра ё не».

19.55 «Су пер ін ту і цыя. Ка хан-
не».
20.50 Рэ аль ны свет.
21.25 КЕ НО.
21.35 Сіт ком «Са ша Та ня».
22.35 Се ры ял «Атэль «Ва-
ві лон».
23.35 Ха чу ў тэ ле ві зар!
0.35 «Пе ра за груз ка». Ма ла-
дзёж нае ток-шоу.

7.30, 12.50, 18.35, 21.05, 23.45 
«Ка лей да скоп».
7.40, 13.00, 18.45 «Сім ва лы 
эпо хі». Мат рош ка.
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 10.55, 13.55, 19.35 «Раз-
маў ля ем па-бе ла рус ку».
8.05 Дзі ця чы фільм. «На-
ва год нія пры го ды Ма шы і 
Ві ці».
9.15, 21.15 Се ры ял «За-
мах».
10.00, 22.00 «Пар ты за ны 
су праць Вер мах та». Дак. 
фільм.
10.30, 23.20 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці кі на апе ра та-
ра, рэ жы сё ра, за слу жа на га 
дзея ча мас тац тваў Бе ла ру сі 
Юрыя Ма ру хі на.
11.00 Су свет нае кі но. «Тут-
сі».
13.15 «Ба чыць ня бач нае». 1-я 
се рыя. Дак. фільм.
14.00 Се ры ял «Мег рэ».
18.55 М/ф.
19.40 Дзі ця чы фільм. «Док-
тар Ай ба літ».
20.45 Ка лы хан ка.
22.25 Хіт-па рад. «Сто пе сень 
для Бе ла ру сі».

7.35 Фут бол. Чэм пі я нат све ту. 
Фі нал. Цы ры мо нія ўзна га ро-
джан ня.
10.15 Фут бол. Бе ла рус банк 
— Чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Го-
мель» — «Наф тан».
12.00 Пляж ны фут бол. Еў ра-
лі га. 3-і этап. Іс па нія — Бе-
ла русь.
13.15, 15.05, 18.30 Тэ ніс. Уім-
блдон.
16.55 Вод нае по ла. Чэм пі я нат 
Еў ро пы. Муж чы ны. Чар на го-
рыя — Грэ цыя.

19.55 Вод нае по ла. Чэм пі я-
нат Еў ро пы. Муж чы ны. Іта лія 
— Ра сія.
21.25 Вод нае по ла. Чэм пі я нат 
Еў ро пы. Муж чы ны. Іс па нія — 
Венг рыя.
23.00 Час фут бо ла.
23.40 Пляж ны фут бол. Еў ра-
лі га. 3-і этап. Ра сія — Бе ла-
русь.

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.
10.00 «Жыць здо ра ва!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 Маст. фільм «Два ран-
скае гняз до».
13.10 «За і су праць».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Сам-на сам з усі мі».
16.15 «Смеш нае і яшчэ смяш-
ней шае».
16.50 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік. «Ра-
дзі ма» або смерць. З На дзе яй 
за Фран цыю».
18.50 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Анёл або дэ-
ман».
22.05 «Вай на ма шын. «ПА-27. 
Не за мен ная пал ка вуш ка».
22.40 Маст. фільм «Пек ла».
0.35 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 «Чыс тая пра ца».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 «Ся мей ныя дра мы».
12.30 «Не хлу сі мне!».
13.50 «Вя лі кі го рад».
14.30 «Рэ пар цёр скія гіс то-
рыі».
15.00 «Ін шая кра і на».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Сле да кі».
18.30 «Рэ аль ная кух ня».

20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Ба я вік «Апош ні бой-
скаўт».
22.10 «Гля дзець усім!».
23.00 «Ва ен ная тай на».
0.45 Се ры ял «Пад кід ны».

5.00 «180 хві лін».
8.15 Се ры ял «Су до вая ка-
лон ка».
10.10 Маст. фільм «Вый сці 
за муж за ка пі та на».
11.35, 0.00 «Агуль ны ін та-
рэс».
12.00, 15.00, 18.00 На ві ны Са-
друж нас ці (бя гу чы ра док).
12.20 Се ры ял «Га ла сы».
14.10 Дак. фільм «Тай ныя 
зна кі».
15.20, 23.10 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.10 Се ры ял «Буд баць-
ка».
18.20 Се ры ял «Афі цэ ры».
21.00 Сла вян скі ба зар. Кух-
ня.
21.10 Сла вян скі ба зар.
22.45 «Бе ла русь сён ня».
0.25 Маст. фільм «Не па кі-
дай мя не ад ну».
2.30 Се ры ял «Спаль ны ра-
ён».
3.50 Дак. фільм «Дзён нік на-
зі ран няў».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.30 «Пра мы эфір».
12.55 «Асаб лі вы вы па дак».
13.50, 16.50, 19.50, 22.40 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.40 Ра ма на вы. Цар ская 
спра ва. «Пад ахо вай крам-
лёў скіх ар лоў».
16.40 «Кас ма на ўты ка».
17.40 Се ры ял «Гас па ды ня 
май го лё су».
18.40 Се ры ял «Па куль ста-
ні ца спіць».
20.50 Се ры ял «Ка ра ле ва 
бан ды таў».
22.50 Фес ты валь «Сла вян скі 
ба зар-2014».

0.30 Се ры ял (ка ля ро вая 
вер сія) «Сям нац цаць ім-
гнен няў вяс ны».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.10 «Вы ра та валь ні кі».
8.35 «Да су да».
9.30, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
11.50 «Суд пры сяж ных».
13.20 «Суд пры сяж ных. Кан-
чат ко вы вер дыкт».
14.20 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
15.15 «Ядзім до ма!».
15.45, 18.30 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
16.35, 23.50 Се ры ял «Глу-
хар. Пра цяг».
20.00 Се ры ял «Ады сея сы-
шчы ка Гу ра ва».
21.45 Се ры ял «Ку рорт ная 
па лі цыя».
23.25 Сён ня. Вы ні кі.

7.00, 12.30, 19.00, 20.55, 23.50 
«На двор'е».
7.05, 16.05 Мульт па рад.
7.30 Дра ма «Ма лень кая 
прын цэ са».
9.15 «Кі на блак нот».
9.30, 17.55 Се ры ял «Рэ-
ванш».
10.15 Дра ма «Не злоў ле ны 
не зло дзей».
12.35 Се ры ял «Пу а ро Ага ты 
Крыс ці».
14.15 Се ры ял «У чым ві на 
Фат ма гуль».
16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Па лі цыя Га-
ва яў».
18.45 «Тэ ле ма га зін».
19.05 Се ры ял «Доб рая жон-
ка».
20.45 «Ве чар ні ца».
20.55 «На двор'е».
21.00 Фан тас ты ка «Пра ме-
тэй».
23.10 Се ры ял «Да смер ці 
пры го жая».

6.00, 1.00 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».

8.30, 18.10, 0.00 Скетч-шоу «6 
кад раў».
9.00, 14.00 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсіх».
10.00 «Па спець за 24 га дзі-
ны».
11.00 Се ры ял «Свац ця».
12.00 «Кі но ў дэ та лях».
13.00, 23.15 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
15.00 Се ры ял «Фі зі ка або 
хі мія».
16.00 Ба я вік «Атрад спе цы-
яль на га пры зна чэн ня».
18.30, 0.30 «Ла ві мо мант».
19.00 Се ры ял «Дзён нік док-
та ра Зай ца вай».
20.00 Се ры ял «Па ла са тае 
шчас це».
21.10 Ме лад ра ма «Тан цор-
ка».

6.00 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.00 На ві-
ны куль ту ры.
9.15, 23.10 «На гля даль нік. 
Вы бра нае».
10.15, 22.20 «Ін кві зі цыя». 
Маст. фільм. 1-я се рыя.
11.10 «Лі нія жыц ця». Мі кі та 
Сі ма нян.
12.00 «Асма ты». Дак. фільм.
12.55 «Су свет ныя скар бы 
куль ту ры».
13.10 «Дзве зі мы і тры ле-
ты». Се ры ял.
14.10 Тэ ат раль ны фес ты валь 
тэ ле ка на ла «Куль ту ра». МХТ 
ім. А.П. Чэ ха ва. Алег Та ба коў, 
Ма ры на Зу дзі на ў спек так лі 
«Апош няя ах вя ра».
16.50, 0.40 «Пал ка». Дак. 
фільм.
18.15 «Аст ра вы». Леў Гу мі-
лёў.
18.55 Во сем ве ча роў з Ве ні-
я мі нам Сме ха вым. «Я прый-
шоў да вас з вер ша мі... Мі-
ка лай Ня кра саў і Ула дзі мір 
Ма я коў скі».
19.50 «Доб рай но чы, ма-
лыя!».
20.05 Пры ступ кі цы ві лі за цыі. 
«Як улад ка ва ны Су свет». 
Дак. се ры ял.
20.50 «Афін ская шко ла. Ге-
рак літ». Дак. фільм.
21.15 «Яна на пі са ла са бе 
ро лю... Вік то рыя То ка ра ва». 
Дак. се ры ял. 1-я се рыя.

0.05 «Князь Па цём кін. Свят-
ло і це ні». Дак. фільм. Фільм 
1-ы.
0.35 «Гюс таў Кур бэ». Дак. 
фільм.
1.50 «Дэ від Лі вінг стон». Дак. 
фільм.

5.00 «КВЗ» се зон 1987-88 г. 
1-я част ка. Су стрэ ча ка манд 
НДУ і 1 ЛМІ.
6.00 Кі на кан цэрт «Дэ тэк тыў... 
Дэ тэк тыў... Дэ тэк тыў!». 1983 
год.
7.10 «У су бо ту ве ча рам» 
«Ваш вы хад!». 1986 год.
8.45 Маст. фільм «Алё, Вар-
ша ва!».
10.10, 16.10 Ула дзі мір Прэс-
ня коў у жы вым кан цэр це 
«Раз ві тан не з дзя цін ствам». 
1990 год.
11.00 «Хіт-па рад «Астан кі на». 
1992 год.
12.20 «Па куль усе до ма». 
1993 год.
12.55 «Гіс то рыі з му зы кай. 
Гіс то рыя ка хан ня». Іры на 
Алег ра ва. 1994 год.
13.40 Фільм-спек такль «Кі-
шэн ны тэ атр». 1988 год.
15.10 «Тэ ат раль ныя су стрэ-
чы» «Не пры ду ма ныя гіс то-
рыі. За баў ны вы па дак». 1992 
год.
17.00 «Дзі ця чы ві дэа ка нал». 
1989 год.
18.05 За баў ляль ная пра гра-
ма «ША!» «Шко ла аст ра ло-
гіі». 1991 год.
18.35 Тэ ле спек такль «Бес па-
саж ні ца». 1-я се рыя. 1974 год.
19.35 «Знай дзі гэ ту но ту». 
1972 год.
20.00, 2.00 «Мі ну лы час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Сме ха па на ра ма». 
1995 год.
22.40, 4.40 Кан цэрт за меж най 
эст ра ды.
23.00 «Вя лі кая пра гул ка». 
1992 год.
0.00 Дак. фільм «Ак цё ры».
0.30 Тэ ле фільм «След ства 
вя дуць Зна та кі».
3.00 «Кол ба ча су».
4.00 «Кі на па на ра ма». 2-і між-
на род ны фес ты валь тэ ле ві-
зій ных філь маў «За ла тое ру-
но». 2-я част ка. 1990 год.

9.30 Аў та- і мо та спорт.
9.45, 12.30, 14.00, 23.45 Ве ла-
спорт. Тур дэ Франс.
10.45, 13.45, 18.45, 0.45 Ве-
ла спорт.
11.00, 19.00 Су пер байк. Чэм-
пі я нат све ту.
20.45, 1.00 Вес ла ван не на 
бай дар ках і ка ноэ. Чэм пі я нат 
Еў ро пы.
21.45 WATTS.
22.00 Пра рэ слінг.
23.30 Кон ны спорт. Скач кі.
1.45 Ака дэ міч нае вес ла ван-
не. Ку бак све ту.

5.00, 9.00, 13.20, 16.30, 2.10 
Се ры ял «Двац цаць два нац-
цаць».
6.00 Мю зікл «Да ро га на Сін-
га пур».
7.30 Ка ме дыя «Дом з пры ко-
ла мі».
10.00 Ка ме дыя «Руд і Сэм».
11.40 Ка ме дыя «Два ка ляд-
ныя са ба кі».
14.20 Мю зікл «Свет лыя Ка-
ля ды».
17.00 Ка ме дыя «Ні на што не 
вар ты, або Яго но вая пра фе-
сія».
17.20 Ка ме дыя «Бяз лі тас ныя 
лю дзі».
19.00, 21.50, 23.55, 4.45 
Скетч ком «Па між на мі».
19.20 Ме лад ра ма «Лю боў ныя 
ра ны».
21.00 Се ры ял «Бет!». 1-2 се-
рыі.
22.10 Ме лад ра ма «Ча го ча-
каць, ка лі ча ка еш дзі ця».
0.15 Ме лад ра ма «Стыль ная 
штуч ка».
3.10 Ка ме дыя «Ма дам Ір-
ма».

6.00 М/ф.
8.00 «Сар дэч на за пра ша ем 
да до му!».
8.40, 18.30, 2.45 «Цу доў нае 
ста год дзе». Се ры ял.
10.30 «Па нен ка і ку лі нар».
11.00 «Па спра вах ня поў на га-
до вых». Дак. се ры ял.
12.45, 17.30 «Спра ва Аста ха-
ва». Дак. се ры ял.

13.40, 17.00, 5.30 «Прос тыя 
скла да нас ці». Дак. се ры ял.
14.10 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня». Лю боў Ка зар ноў-
ская.
15.30 «Сто пы тан няў да рос-
ла му». Пётр Ма мо наў.
16.15, 22.45 «Зор ныя гіс то-
рыі».
18.30 «Цу доў нае ста год дзе». 
Се ры ял.
21.40, 4.35 «Бры га да». Се-
ры ял.
23.40 «Па ляў ні чыя на чу жых». 
Се ры ял.
0.30 «Асця рож на, мах ля-
ры!».
1.00 «Ча со ва да ступ ны». Эду-
ард Ра дзю ке віч.
2.00 «Без пад ма ну».

5.00, 12.20 Пры го ды «Праз 
Су свет».
7.30 Дра ма «Прах Ан джэ-
лы».
10.10 Ка ме дыя «Шаль ныя 
гро шы».
14.40 Міс ты ка «Змяр кан не. 
Са га. Ма ла дзік».
17.00 Ме лад ра ма «З ва чэй — 
да лоў, з чар та — прэч!».
19.00 Дра ма «Са ка віц кія 
іды».
20.50 Дра ма «Лэ дзі».
23.10 Ка ме дыя «У Мі ні гэ та ў 
пер шы раз».
0.45 Ка ме дыя «Ка лі свяк роў 
— монстр».
2.35 Дра ма «Джэ ры Ма гу а-
ер».

6.00 Каз ка «Ча роў ная лям па 
Ала дзі на».
7.40 Ме лад ра ма «2 дні».
9.30 Тра гі ка ме дыя «Ад даць 
кан цы».
11.20 Дэ тэк тыў «Пры го ды 
Шэр ла ка Холм са і док та ра 
Ват са на. 20 ста год дзе па чы-
на ец ца».
13.20 Фан тас ты ка «Ар тэ-
факт».
14.20 Дра ма «Га га рын: Пер-
шы ў кос ма се».
16.30 Дэ тэк тыў «Пя рэ ва ра-
цень у па го нах».
18.10 Ка ме дыя «Гор ка!».
20.00 Дэ тэк тыў «За бой ства 
на 100 міль ё наў».

22.00 Ка ме дыя «Вост раў 
шан ца ван ня».
23.40 Пры го ды «Грэ час кія ка-
ні ку лы».
1.40 Мю зікл «Сты ля гі».
4.15 Дра ма «Спа ку са».

5.00 Ін жы нер ныя ідэі.
6.00, 19.00 Зра бі або па мры.
8.00, 13.00 Храм фа шыз му.
9.00, 14.00 Да гіс та рыч ныя 
мон стры Гіт ле ра.
10.00 Ме га за во ды.
11.00 Зо ла та Юка на.
12.00 На ву ко выя не да рэ чнас-
ці.
15.00 Мядз ве дзі вост ра ва 
Стра ху.
16.00 Не бяс печ ныя су стрэ-
чы.
17.00, 2.00 Апа ка ліп сіс: узы-
хо джан не Гіт ле ра.
18.00 Дзі кая бу доў ля.
20.00, 0.00, 3.00 Рэ аль нае па-
ра нар маль нае.
21.00, 1.00, 4.00 Гуль ня ў лі-
кі.
22.00 Эва ку а цыя Зям лі.
23.00 Ту рэм ныя цяж кас ці.

7.00, 21.00 Го лыя і на па ло-
ха ныя.
7.50 Што ў вас у га ра жы?
8.40, 13.15 Па тра бу ец ца 
збор ка.
9.10, 13.40, 20.05, 4.45 Як гэ та 
зроб ле на?
9.35 Адзін дзень з жыц ця Бе-
а ра Грыл са.
10.30 За ла тая лі ха ман ка.
11.25, 16.25 Ка ра лі аў кцы ё-
наў.
12.20, 0.55 Top Gear.
14.10, 3.55 Хут кія і гуч ныя.
15.05, 6.05 Вя лі кі ма хі на тар.
16.00 Ма хі на та ры.
17.20 На ву ка ма гіі.
18.15 Ды на ма — су стрэ ча з 
ілю зі я ніс там.
19.10 Кру цей не пры ду ма еш.
20.35 Як гэ та ўстро е на?
22.00 Як вы жыць на не за се-
ле ным вост ра ве.
23.00 Ры бац кія ле ген ды.
0.00, 3.05 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі.
1.50 Са праўд ныя афе рыс ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро фы.
5.10 За ла тая лі ха ман ка. 
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ЗНАК ЯКАС ЦІ
— Да вай це вер нем ся да фес ты ва-

лю «За ла ты Ві цязь». Якія ўра жан ні 
па кі нуў ён на гэ ты раз?

— Ура жан ні за ста лі ся са мыя ста ноў-
чыя. На «За ла тым Ві ця зі» я бы ваю вось 
ужо на пра ця гу 20 га доў. Па мя таю свой 
пер шы пры езд на фес ты валь (яго та ды 
пра во дзі лі ў Ця рэс па лі). Там я па зна ё-
міў ся з Мі ка ла ем Бур ля е вым і ін шы мі 
ўдзель ні ка мі, якія за гэ тыя га ды ста лі ма-
і мі сяб ра мі. Фес ты валь мне вель мі бліз кі, 
та му што яго дэ віз «За ду хоў ныя ідэа лы, 
за ўзвыш эн не ду шы ча ла ве ка» я лі чу, у 
прын цы пе, ас но вай дзяр жаў най па лі ты-
кі, пра якую ў нас так шмат га во раць. 
«За ла ты Ві цязь» зай ма ец ца гэ тым вось 
ужо на пра ця гу двух дзя сят каў га доў. І 
столь кі ж я ра зам з ім ра біў рэ парт ажы, 
пра гра мы, твор чыя парт рэ ты, якія по-
тым і ўзна га ро ды за ва ёў ва лі. Ле тась, 
ка лі кі раў ніц тва ка на ла «Бе ла русь 3» 
пра па на ва ла мне зра біць фільм пра за-
сна валь ні ка фес ты ва лю, з за да валь нен-
нем узяў ся за пра цу.

Мі ка лай Бур ля еў для мя не перш за 
ўсё аў та ры тэт у га лі не кі но. Ча ла век, які 
ўдзель ні чаў у ства рэн ні та кіх філь маў, 
якія ма юць ва гу ў су свет ным кі не ма то-
гра фе. Так са ма ён па сва ёй гра мад скай 
дзей нас ці з'яў ля ец ца ад ным з ад мет ных 
дзея чаў сла вян скай куль ту ры. Мне, на-
прык лад, уда ло ся па зна ё міц ца з яго 
трох том ні кам, што вый шаў ле тась. І, ве-
да е це, я быў ура жа ны: на столь кі гэ ты 
ча ла век — цэль ная на ту ра. Я, ма быць, 
упер шы ню су стрэў ак цё ра, у яко га ня ма 
за зо ру па між ім на эк ра не і ча ла ве кам у 
рэ аль ным жыц ці. У яго так па бу да ва на 
жыц цё ў твор чым і ча ла ве чым пла нах, 
што не ад чу ва еш і не ба чыш раз ме жа ва-
нас ці. Гэ та бы ло для мя не са мым пры ем-
ным у пра цы над філь мам. Там не прос та 
гіс то рыя «За ла то га Ві ця зя», а гіс то рыя 
пра ча ла ве ка, яко га я па ва жаю, якім за-
хап ля ю ся, які бліз кі мне па ду ху.

Я ка заў тое са сцэ ны і ця пер паў та-
ру ся, што гэ тая ўзна га ро да не мне як 
рэ жы сё ру, а прыз Мі ка лаю Пят ро ві чу 
як з'я ве ў мас тац тве і ў жыц ці. Лі чу, уз-
на га ро дзі лі і Бе ла русь, бо на пра ця гу 
ўся го іс на ван ня фес ты ва лю на ша кра і-
на заў сё ды пад трым лі ва ла яго. Так са ма 
гэ та прыз Бел тэ ле ра дыё кам па ніі, якая 

заўж ды зна хо дзіць маг чы масць па слаць 
зды мач ную гру пу на «За ла ты Ві цязь» і 
тым са мым не аб мі нуць па дзеі кі на фо ру-
му. Так са ма ўзна га ро дзі лі наш куль тур-
ны тэ ле ка нал «Бе ла русь 3», які вы сту піў 
іні цы я та рам ства рэн ня гэ та га філь ма. Я 
атры маў уз на га ро ду, ад нак гэ та на ша 
агуль ная пе ра мо га.

— Ка лі га ва рыць пра кі но на сё лет-
нім фес ты ва лі: ці ўда ло ся ўба чыць 
све жы по гляд, неш та асаб лі вае?

— Сё ле та я быў чле нам жу ры ў на мі на-
цыі «Да ку мен таль нае ка рот ка мет раж нае 
кі но», дзе бы ло шмат філь маў з роз ных 
кра ін, та му па гля дзець неш та ў ін шых на-
мі на цы ях не заў сё ды ўда ва ла ся. Бе ла русь, 
як заў сё ды, бы ла год на прад стаў ле на на 
фес ты ва лі. На ват, ка лі га ва рыць пра на-
шу на мі на цыю, то фільм Юрыя Ці ма фе е-

ва «Кро кі над ва дой» атры маў «За ла то га 
Ві ця зя». Юрый — вы пуск нік Бе ла рус кай 
дзяр жаў най ака дэ міі мас тац тваў, та ле на-
ві ты ма ла ды ча ла век, які ця пер пра цуе на 
«Бе ла русь філь ме». Бы ло вель мі пры ем на, 
калі жу ры сыш ло ся ў мер ка ван ні, што гэ ты 
фільм леп шы. Ён вы бі ваў ся з асноў на га 
кон курс на га па то ку сва ёй мас тац кас цю, 
на яў нас цю аў тар ска га по гля ду.

Сён ня на столь кі ўсе пры вык лі да тэ-
ле ві зій на га фар ма ту, да мэй нстры му ў 
да ку мен таль ным кі но, ка лі трэ ба ўсё ра-
біць хут ка, ды на міч на, а тут зу сім ін шае 
кі но — па глыб лен не ў ге роя, вы раз ныя 
срод кі, воб раз насць. Ха ця ў на шай на-
мі на цыі бы лі і ін шыя доб рыя кар ці ны. 
Спра бую на «Ліс та пад» пра па на ваць 
фільм «Па па, здрав ствуй» рэ жы сё ра 
На тал лі Ка на нен кі, у асно ве яко га ля-
жыць прыт ча пра блуд на га сы на, але 
гэ та да ку мен таль нае кі но. Дэ бют ад жан-
чы ны-рэ жы сё ра. На фес ты ва лі кар ці ну 
ўзна га ро дзі лі «Брон за вым Ві ця зем». 

Га лі на Ада мо віч прад ста ві ла вы дат ную 
пра цу. Яе фільм «Шам ба ла» пра лю дзей 
на бе ла рус кіх ба ло тах — так са ма вель мі 
пра нік нё ны. І та кіх філь маў бы ло шмат, 
але, на жаль, доб рых ра бот на фес ты ва-
лі заў сё ды больш, чым пры зоў.

Мне да во дзіц ца быць на роз ных фес-
ты ва лях, і заў сё ды я чую мер ка ван ні, 
што бе ла рус кае кі но — гэ та перш за ўсё 
якасць. Пры ем на, што з ча сам наш уз-
ро вень не па дае.

КОЖ НЫ САМ ВЫ БІ РАЕ 
ДА РО ГУ

— Вы вы кла да е це ў Ака дэ міі мас-
тац тваў не пер шы год. Што мо жа це 
ска заць пра па тэн цы ял ма ла дых та-
лен таў?

— Ха чу ска заць, што мо ладзь у нас 
вы дат ная. Усе, хто пры хо дзіць да нас у 
ака дэ мію ву чыц ца, роз ныя. Ча сам да во-
дзіц ца і сва рыц ца, бо ка жу ім , што нель-
га быць та кі мі ля ні вы мі і не ці каў ны мі. 
Ёсць праб ле мы з вы ба рам тэм, з іх асэн-
са ван нем. Доб ра, ка лі на рэ жы су ру пры-
хо дзяць, ужо ма ю чы аду ка цыю за пля чы-
ма. Та ды ў ча ла ве ка ўжо сфар мі ра ва на 
пэў нае ба чан не све ту. На прык лад, быў у 
мя не курс, дзе сту дэн ты атрым лі ва лі ўжо 
дру гую вы шэй шую аду ка цыю. І мне бы ло 
пры ем на з імі пра ца ваць. Ця пер усе яны 
ў пра фе сіі, гэ та вель мі ра дуе.

Кож ны сам вы бі рае да ро гу. Рэ жы су ра 
— вель мі шы ро кае па няц це. Не аба вяз ко ва 
пра ца ваць на тэ ле ба чан ні, ка лі ты скон чыў 
ака дэ мію па спе цы яль нас ці «Рэ жы су ра тэ-
ле ві зій на га кі но». Рэ жы сёр — гэ та стыль 
мыс лен ня, све та по гляд, умен не ар га ні за-
ваць пра цэс. Та му я на огул не кам плек сую 
з-за та го, што нех та з ма іх вуч няў не бу дзе 
зай мац ца тэ ле ба чан нем.

Усе зной дуць сваё мес ца. На ват прос-
та атры маць вы шэй шую гу ма ні тар ную 
аду ка цыю ка рыс на. Бо тут гіс то рыя кі-
но, лі та ра ту ры, жы ва пі су і на огул мас-
тац тва. Гэ та спат рэ біц ца ў жыц ці, каб 
эле мен тар на сва ім дзе цям па тлу ма чыць, 
што доб ра і што дрэн на. У мя не на кур се 
шмат дзяў чат ву чыц ца, і я не ўпэў не ны, 
што ўсе яны ста нуць рэ жы сё ра мі тэ ле ба-
чан ня. Пра ца скла да ная, я, мо жа, на ват 
і не жа даў бы іх ба чыць на тэ ле ба чан ні, 
та му што яно па тра буе са ма ах вя ра ван-
ня. Гэ та ма шы на, кан ве ер. А жан чы на 
па він на мець час вы хоў ваць дзя цей, 
га та ваць му жу смач ныя абе ды, па він-
на быць пад трым кай у сям'і. Ка лі ж яна 
пра па дае на тэ ле ба чан ні дня мі і на ча мі, 
то гэ та не жан чы на, а рэ жы сёр. Але я не 
асу джаю іх за жа дан не ву чыц ца.

Пра фе сі я на ла мі ста но вяц ца ў пра цы. 
Ву чо ба ва ўні вер сі тэ це — толь кі фун да-
мент, ад яко га пры жа дан ні ты по тым 
змо жаш ад штурх нуц ца, а мо жаш пай-
сці зу сім ін шым шля хам. Сён няш нія сту-
дэн ты зна хо дзяц ца да лё ка на пе ра дзе 
ў пла не тэх на ло гій. Ін шая спра ва, што 
ўсе хо чуць зды маць, ары ен ту ю чы ся на 
ўлас ныя па жа дан ні, а на тэ ле ба чан ні 
сён ня пра ві лы дык туе прад зю сар і гус ты 
гле да чоў. Тэн дэн цыя дрэн ная, але тэ ле-
ба чан не — з'я ва ма са вая і да ступ ная ў 
кож ным до ме: а кі но — яно па він на быць 
аў тар скім, экс клю зіў ным і не ры нач ным. 
Нель га ўсё вы мя раць руб лём.

— Які ваш па ды ход у на ву чан ні? 
Як да па ма га е це ма ла дым лю дзям шу-
каць ся бе ў пра фе сіі?

— У кож ным трэ ба ба чыць ін ды ві ду-
аль насць і да ваць ёй маг чы масць раз-
ві вац ца. Ад вы клад чы ка за ле жыць, як 
бу дзе ўсё гэ та ад бы вац ца. Мож на па хва-
лой уз няць ча ла ве ка да ня бёс, а по тым 
ён упад зе і па б'е нос. А мож на пры ціс-
каць па тро ху, каб юны твор ца на рошч-

ваў мыш цы і пра бі ваў са бе да ро гу, бо 
яму трэ ба бу дзе ра біць гэ та ўсё жыц цё. 
Трэ ба ву чыць сту дэн таў ад стой ваць свой 
пункт гле джан ня, адэ кват на ўспры маць 
кры ты ку, па мы ляц ца, на бі ва ю чы гу за кі. 
Ін шая спра ва, што мой све та по гляд, гус-
ты так са ма ўплы ва юць на іх і дык ту юць 
пэў ную ат мас фе ру на кур се. Але я ні ко га 

не пе ра цяг ваю ў сваю «ве ру», бо, як і лю-
бы твор чы ча ла век, маю свае су мнен ні, 
комп лек сы, і на вяз ваць неш та ін шым не 
збі ра ю ся. На ад ва рот, імк ну ся не ча му ў 
сва іх сту дэн таў ву чыц ца. Мя не ці ка віць 
уза е ма аба га чэн не.

ВЫ ПЛЫЦЬ З ПА ТО КУ
— Лі чыц ца, што ў рэ жы су ру трэ ба 

іс ці з во пы там. Што вас пад штурх ну-
ла да жа дан ня рэа лі зоў вац ца ў гэ тай 
пра фе сіі?

— Вы пад ко вас цяў не бы вае. Я ма рыў 
стаць ва ен ным, як са праўд ны хлоп чык, 
уяў ляў ся бе лёт чы кам аль бо ма ра ком. 
Але так скла лі ся аб ста ві ны, што па сту-

піў у по лі тэх ніч ны ўні вер сі тэт. Там жа ў 
Яра слаў лі бы ло і тэ ат раль нае ву чы лі-
шча, але ту ды мя не не цяг ну ла. Хоць 
і лю біў тэ атр, зай маў ся ў сту дэнц кай 
тэ ат раль най сту дыі мі ні я цюр. Ад нак не 
ду маў, што бу ду сур' ёз на гэ тым зай мац-
ца. Пла на ваў пра ца ваць кі раў ні ком на 
вы твор час ці. Не іс тот на, быў бы я га лоў-
ным ін жы не рам, а мо жа і ды рэк та рам 
за во да... А скла ла ся так, што я пра цую 
на тэ ле ба чан ні. Прай шоў шы за вод скую 
шко лу мне бы ло пра сцей асво іц ца ў тэ-
ле ві зій ным ася род ку. Пра ца ваць тут — 
зна чыць бег чы на доў гую дыс тан цыю, 
кож ны дзень ства раць но вы пра дукт. 
Тры маць уз ро вень. Я быў да гэ та га пад-
рых та ва ны.

— Да ку мен таль нае кі но — ва ша хо-
бі, а тэ ле ба чан не — пра ца. Як раз мя-
жоў ва е це іх?

— Я 25 га доў ра біў што тыд нё вую 
пра гра му, якая па тра буе ся мі дзён най 
пад рых тоў кі. Але гэ та па ток, эк стрым, а 
заў сё ды хо чац ца да ней кай тэ мы па ды-
сці грун тоў на, каб бы ло больш ча су на 
ман таж, пад рых тоў ку, агуч ван не. Да ку-

мен таль нае кі но дае мне та кую маг чы-
масць, хоць гэ та і на да ра ец ца толь кі ў 
ад па чын ку. Там я не прос та ад па чы ваю, 
а зай ма ю ся лю бі май спра вай у пры маль-
ным для ся бе тэм пе.

— Якое мес ца зай мае кі но ся род 
каш тоў нас цяў у ва шым жыц ці?

— Кі но — гэ та і ёсць маё жыц цё. Без-
умоў на, мне па шчас ці ла, што гэ тая дзей-
насць ста ла ма ёй пра цай. Ад нак яна не 
з'яў ля ец ца для мя не га лоў ным. Га лоў нае 
— гэ та мая сям'я, дзе ці і ўну кі. Хоць і не ма-
гу ся бе ўя віць не ў пра фе сіі, бо ўсё ж ка лі 
ня ма ў ця бе ін та рэ су да ўлас на га жыц ця, 
то і ін шым лю дзям ты бу дзеш не ці ка вы.

Але на ДРАП КО.

ПРА ЕХАЦЬ НА ТАК СІ 
І АТРЫ МАЦЬ ГРО ШЫ

Зра біць гэ та пра па ну юць вя ду чыя ін тэ ле кту аль на-за баў-
ляль на га шоу «ТБ-Так сі», што стар та ва ла ў лі пе ні на тэ-
ле ка на ле АНТ. Га лоў ная ўмо ва — апы нуц ца ў па трэб ным 
мес цы ў па трэб ны час. І, зра зу ме ла, не раз гу біц ца.

Як рас ка за лі «Звяз дзе» ў прэс-служ бе тэ ле ка на ла, па са жы-
ры, якім па шан цуе зла віць не звы чай нае так сі, змо гуць вый граць 
улас ным ро зу мам больш як 2 міль ё ны руб лёў, ад каз ва ю чы пад-
час па езд кі на вы кру час тыя пы тан ні вя ду чых — Іва на Пад рэ за і 
Аляк сея Пят роў ска га.

Уся го ў гуль ні пра ду гле джа на 4 ту ры, з па сту по вым пе ра хо дам 
ад прос тых пы тан няў (ацэ не ных у 50000 руб лёў кож нае) да скла-
да ных (кош там па 200000 руб лёў). У скла да ных сі ту а цы ях іг ра кі 
змо гуць ска рыс тац ца дзвю ма пад каз ка мі — «Бар да чок» і «Зва нок 
знаў цу», а ў вы пад ку ня пра віль на га ад ка зу стра цяць ад но з трох 
«жыц цяў». У вы ні ку па са жыр «ТБ-Так сі» атры мае шанц згу ляць у 
су пер гуль ню і, ад ка заў шы ўся го на ад но, за тое са мае скла да нае 
пы тан не, пад во іць свой вый грыш. Са чыць за пра ек там і ла віць 
уда чу са мім гле да чы змо гуць усё ле та.

ДА РЭ ЧЫ
Но вым і ад мыс ло вым бе ла рус кае ін тэ ле кту аль на-за баў ляль нае 

шоу на зваць цяж ка: ана ла гіч ная гуль ня іс нуе на мно гіх тэ ле ка на лах. 
Улас на, пер шы мі ідэю «пра ехаць у так сі бяс плат на ды яшчэ і гро шы 
вый граць» рэа лі за ва лі ў 2005 го дзе тэ ле ві зі ён шчы кі Вя лі ка бры та ніі 
(пра ект «Cash Cab»), а по тым яе пад ха пі лі ў ін шых кра і нах све ту, у 
тым лі ку ў Фран цыі, Гер ма ніі, Аў стра ліі, ЗША, Ра сіі і Укра і не.

Дзе: АНТ
Ка лі: кож ныя вы хад ныя ў 12.05.

ВІ ЦЕБСК НЕ СПІЦЬ
Больш як 100 су пра цоў ні каў Бел тэ ле ра дыё кам па ніі пра цу юць 

гэ ты мі дня мі ў ста лі цы ХХІ ІІ «Сла вян ска га ба за ру». Ні вод ная знач-
ная фес ты валь ная па дзея, ад зна чае кі раў нік пра ек та, на мес нік 
ды рэк та ра тэ ле ка на ла «Бе ла русь 1» Воль га Шля гер, не прой дзе 
па-за ўва гай тэ ле- і ра дыё ка на лаў ме ды я хол дын га: «Дзе ля гэ та га 
пра цуе зла джа ная ка ман да пра фе сі я на лаў».

Акра мя тра ды цый ных кан цэр таў ура чыс та га ад крыц ця і за крыц-
ця «Сла вян ска га ба за ру ў Ві цеб ску-2014», тэ ле ка на лы «Бе ла русь 1» 
і «Бе ла русь 24» па ка жуць у пра мой транс ля цыі кан цэрт дзея чаў 
мас тац тва Са юз най дзяр жа вы «Я люб лю ця бе, жыц цё!» (11 лі пе ня), 
а так са ма Між на род ны кон курс вы ка наў цаў эст рад най пес ні (12-13 
лі пе ня), які сё ле та прой дзе ў но вым фар ма це. У эфі ры «Бе ла русь 1» 
бу дуць па ка за ны ў за пі се вы ступ лен ні арт-гур та «Хор Ту рэц ка га», 
Над зеі Ка ды ша вай і ан самб ля «За ла тое каль цо», Але га Газ ма на-
ва, Ба ры са Ма і се е ва, кан цэр ты «Па рад усме шак», «Зор кі Еў ро-
пы», «Зор кі Шан сон-ТБ», шоу «Тэ ле асар ці», пры мер ка ва ную да 
100-год дзя з дня на ра джэн ня Мар ка Фрад кі на кан цэрт ную пра гра му 
«Вяр нуў ся я на ра дзі му» і шэ раг ін шых.

Пер шы на цы я наль ны ка нал Бе ла рус ка га ра дыё, акра мя пра-
мых транс ля цый кан цэр таў і рэ парт ажаў з фес ты валь ных па дзей, 
рых туе не па срэд на ў Ві цеб ску тэ ма тыч ныя пра гра мы «Афі ша», 
«Му зыч ны Алімп», «Бе ла рус кая ка лек цыя», «Куль тур ная пра-
сто ра». Асоб ная пра гра ма «Ма ла дыя та лен ты Бе ла ру сі» бу дзе 
пры све ча на дзі ця ча му кон кур су.

Лепш за ры ен та вац ца ў фес ты валь ных па дзе ях да па мо гуць 
«Дзён ні кі «Сла вян ска га ба за ру» і што дзён ныя тэ ма тыч ныя ўклю-
чэн ні ў ра ніш няй пра гра ме «Доб рай ра ні цы, Бе ла русь!» Да дат ко ва 
на афі цый ным сай це www.tvr.by прэс-служ ба Бел тэ ле ра дыё кам-
па ніі вя дзе ан лайн-дзён нік «Ві цебск-2014. BACKSTAGE». У бло гу 
бу дуць зме шча ны тэкс та выя і фо та рэ парт ажы, за ма лёў кі пра 
най больш ці ка выя па дзеі мас тац ка га фо ру му.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК

�

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі  ��СТЫЛЬ МЫС ЛЕН НЯ 
СЯР ГЕЯ КАЦЬ Е РА

Рэ жы сёр — гэ та стыль 
мыс лен ня, све та по гляд, 
умен не ар га ні за ваць 
пра цэс. Та му я на огул не 
кам плек сую з-за та го, што 
нех та з ма іх вуч няў не бу дзе 
зай мац ца тэ ле ба чан нем.

Ка лі ня ма ў ця бе ін та рэ су 
да ўлас на га жыц ця, 
то і ін шым лю дзям 
ты бу дзеш не ці ка вы.

На твор чым ра хун ку гэ та га 
тэ ле рэ жы сё ра, сцэ на рыс та, 

жур на ліс та не ад на пра гра ма, ся род 
якіх «Тэ ле ві зій ны дом кі но», «Час кі но», 

«Кі на вёрс ты», не каль кі дзя сят каў 
тэ ле парт рэ таў вя до мых дзея чаў 
кі на мас тац тва. Але ні вод ную са 

сва іх ра бот Сяр гей Каць ер не лі чыць 
вяр шы няй твор час ці, бо ён з'яў ля ец ца 

са ма кры тыч ным і па тра ба валь ным 
да ся бе як да ча ла ве ка і да твор цы. 

Сё ле та яго да ку мен таль ны фільм 
«За ла ты Ві цязь. Мі ка лай Бур ля еў» 

быў ад зна ча ны Гран-пры на 
ад най мен ным між на род ным фо ру ме. 

Каб па чуць яго ацэн ку гэ тай па дзеі, 
а так са ма аб мер ка ваць су час ны стан 
да ку мен таль на га кі но, мы за ві та лі на 

су стрэ чу з мэт рам.

Асоба творцы на мяжы мастацтва і жыцця


