
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, 23.55 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.40 Зо-
на Х.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.05, 20.00 Се ры ял «Зем скі 
док тар».
11.00, 12.10 Ме лад ра ма 
«Мой лю бі мы ге ній». 1-я і 
2-я се рыі.
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Ба я вік «Нач ныя лас-
таў кі». 1-я се рыя.
16.30 На шы.
16.45 Дра ма «Ма ла дая Вік-
то рыя».
19.20 Арэ на.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «След».
23.25 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
0.15 Дзень спор ту.
0.25 Ме лад ра ма «Гу вер-
нант ка».

7.00 Ра ні ца.
9.00, 10.00, 21.30 Тэ ле ба ро-
метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «План 
«Б».
10.35, 1.00 Дэ тэк тыў «Спра-
ва Дой лаў».
11.35, 23.45 Се ры ял «Шэр-
лак Холмс і док тар Ват-
сан».
13.05 Фільм-каз ка «Га ло шы 
шчас ця».
14.35 «Два з па ло вай ку ха ры. 
Ад кры тая кух ня».
15.10 Ка ме дыя «Па ляў ні-
чыя на пры ві даў».
17.05 Ток-шоу «Пе ра за груз-
ка».
18.55 Се ры ял «Ка хан не на 
ра ё не».
19.55 Се ры ял «Смерць у 
раі».
21.00 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».
23.40 Ха чу ў тэ ле ві зар!

7.30, 13.50, 19.15, 21.05, 
23.55 «Ка лей да скоп».
7.40, 14.00, 19.25 «Сім ва лы 
эпо хі». Сам вы дат.
7.55 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.05, 11.40, 14.30, 19.45 «Раз-
маў ля ем па-бе ла рус ку».
8.10 Дзі ця чы фільм. «Зу сім 
пра па шчы».
9.45 «Ма ёр Вет раў». Маст. 
фільм. Част ка чац вёр тая, 
за ключ ная.
10.40, 22.05 «Сім вал Пе ра мо-
гі». Ра сія. Ра дзі ма-ма ці.
11.10, 23.25 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці бе ла рус ка га 
мас та ка Мі ка лая Се ле шчу-
ка.
11.45 Су свет нае кі но. «Пра-
д зю са ры».
14.15 «Бе ла рус кі на род ны ка-
лян дар». Сё му ха.
14.35 Се ры ял «Мег рэ».
19.50 М/ф «Дзі кія ле бе дзі».
20.45 Ка лы хан ка.
21.15 «Па ца лу нак Сак ра та». 
Маст. фільм. 1-я се рыя.
22.35 Хіт-па рад. «Сто пе сень 
для Бе ла ру сі».

7.10 Тэ ніс. Тур нір ВТА. Стэн-
фард. Фі нал.
9.10 Фут бол. Бе ла рус-
банк — Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
«Слуцк» — «Тар пе да-Бе-
лАЗ».
11.00 Біль ярд. Чэм пі я нат Еў-
ро пы.
14.00 Фут бол. Між на род ны 
Ку бак чэм пі ё наў. «Ман чэс тэр 
Юнай тэд» — «Ін тэр».
15.55 Аў та спорт. Vеlсоm — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі па дрыф-
тын гу. 3-і этап.
17.05 Фут бол. Між на род ны 
Ку бак чэм пі ё наў. «Рэ ал» — 
«Ро ма».
19.00, 1.00, 4.55 Тэ ніс. Тур нір 
ВТА. Ман рэ аль.
23.00 Час фут бо ла.

23.40 Вод нае по ла. Чэм пі я-
нат Еў ро пы. Муж чы ны. Фі-
нал. Сер бія — Чар на го рыя.
2.55 Фут бол. Між на род ны Ку-
бак чэм пі ё наў. Фі нал.

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 Се ры ял «Яс мін».
13.10 «След».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Сам-на сам з усі мі».
16.15 «Доб ры дзень».
16.50 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік. «Рэ-
кла ма па-са вец ку. Усё пра-
даць, акра мя Ра дзі мы».
18.50 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Анёл або 
дэ ман».
22.50 Се ры ял «Пад пры-
крыц цём».
23.50 Маст. фільм «Дрэ ва 
Джо шуа».
1.35 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».
12.35 «Не хлу сі мне!».
13.50 «Вя лі кі го рад».
14.30 «Ежа ба гоў».
15.25 «Мае цу доў ныя...».
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 Маст. фільм «Спе цы-
я ліст».

22.10 «Гля дзець усім!».
23.00 «Ва ен ная тай на».

5.00 «180 хві лін на сне дан-
не».
8.15 Се ры ял «Гру па шчас-
ця».
10.05, 23.25 Маст. фільм 
«Пра фе сія — след чы».
11.30 «Агуль ны ін та рэс».
12.00, 15.00, 18.00 На ві ны 
(бя гу чы ра док).
12.20 Се ры ял «Я сы-
шчык».
13.55 Дак. се ры ял «За бы тая 
вай на».
15.20, 22.10 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.10 Се ры ял «Эк стран ны 
вы клік. Док тар Смерць».
18.20, 2.30 Се ры ял «Га лоў-
ны ка лібр».
20.40 Маст. фільм «На краі 
стаю».
23.00 «Агуль ны ін та рэс».
0.35 Се ры ял «Спаль ны ра-
ён».
1.35 Дак. фільм «Дзён нік на-
зі ран няў Сяр гея Ма ё ра ва».

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 «Дзяў ча ты».
13.50, 16.50, 19.50, 22.40 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 Ток-шоу «Пра са мае 
га лоў нае».
15.40 «Ад' ютант яго пра вас-
ха дзі цель ства. Аса біс тая 
спра ва».
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 «Учо ра скон-
чы ла ся вай на».
22.50 Се ры ял «Кру тыя бе-
ра гі».
23.40 «Апе ра цыя «Вя лі кі 
вальс».
0.30 Се ры ял «Да ста еў скі».

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, 13.20 «Суд пры сяж-
ных».
14.20 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
15.15 «Ядзім до ма!».
15.40, 18.25 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
16.35 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы».
20.00 Се ры ял «Дэль та».
21.40 Се ры ял «Тры зор кі».
23.25 Сён ня. Вы ні кі.
23.50 Се ры ял «Глу хар. Вяр-
тан не».

7.00, 12.20, 18.55, 20.55, 
23.50 «На двор'е».
7.05, 16.05 Мульт па рад.
7.30 Ме лад ра ма «Аў густ 
Раш».
9.20 «Не ве ра год ная ма гія».
9.30, 17.50 Се ры ял «Рэ-
ванш».
10.15 Дра ма «Вя лі кі май-
стар».
12.25 Се ры ял «Пу а ро Ага ты 
Крыс ці».
13.25 «Тэ ле ма га зін».
14.25 Се ры ял «У чым ві на 
Фат ма гуль».
16.30 «VR-дай джэст».
17.00 Се ры ял «Па лі цыя Га-
ва яў».
18.40 «Тэ ле ма га зін».
19.00 Се ры ял «Мат рош кі».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дра ма «Асноў ны ін-
стынкт».
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 «Спы тай це ку ха ра».

10.00 Се ры ял «Загс».
11.00 Се ры ял «Свац ця».
12.00 «Кі но ў дэ та лях».
13.00, 23.10 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
14.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
15.00 Се ры ял «Дзет ка».
16.00 Пры го ды «Сан ктум».
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 «Два баць кі і 
два сы ны».
21.10 Ка ме дыя «Но вая су-
кен ка Ка ра лё вай».

6.00 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.00 На ві-
ны куль ту ры.
9.20, 22.20 Маст. фільм 
«Мая ба раць ба».
11.10 Не вя до мы Пе цяр гоф. 
«Мас тац тва спа ку шэн ня».
11.40 «Ча а да еў. Апа ло гія 
вар' я та».
12.20 Дак. фільм «Шарль Ку-
лон».
12.30 Маст. фільм «Во-
сень».
14.10 Тэ ат раль ны фес ты валь 
тэ ле ка на ла «Куль ту ра». Тэ-
атр «Лен кам». Спек такль 
«Ка ра леў скія гуль ні».
16.10 Дак. фільм «Марк За-
ха раў. На стаў нік, які па бу да-
ваў дом».
17.00 «Су свет ныя скар бы 
куль ту ры».
17.20 Дак. фільм «Юрыю Сі-
ланць е ву пры свя ча ец ца... 
Ня скон ча ная п'е са для ар-
кест ра».
18.15 Жыц цё вы дат ных ідэй. 
«Ас пі ры на вы скан дал».
18.45 Дак. фільм «Ба рыс Са-
вель е віч Лас кін — шо у мэн са 
ста жам...».
19.30 «Доб рай но чы, ма-
лыя!».
19.45 Ве ні я мін Сме хаў. «Я 
прый шоў да Вас з вер ша мі... 
Ба рыс Слуц кі і Аляк сандр 
Ме жы раў».
20.40 Дак. се ры ял «Скрозь 
кра то вую на ру з Мор га нам 
Фры ме нам».
21.30 «Гіс та рыч ныя па да рож-

жы Іва на Талс то га». Фільм 
1-ы.
0.10 Дак. фільм «Трам вай, 
які за блу дзіў ся».
0.40 Маст. фільм «Кліч це 
па ві ту ху. Раз дзел 1». 1-я 
се рыя.
1.35 Й. Гайдн. Кан цэрт для 
4-х соль ных ін стру мен таў з 
ар кест рам.

5.00 «Вя чэр няя му зыч ная ка-
вярня за пра шае». 1992 год.
6.25, 12.20 «Што? Дзе? Ка-
лі?». 1-я між на род ная гуль ня. 
1988 год.
7.30 «У ко ле сяб роў. Ула дзі-
мір Ві на кур». 1986 год.
8.50 Маст. фільм «Не ве-
ра год ны за клад, або Са-
праўд нае зда рэн не, якое 
шчас лі ва за вяр шы ла ся сто 
га доў та му».
10.10 «50/50». 1990 год.
11.00 Фільм-кан цэрт «Бе не-
фіс прад стаў ляе... Люд мі ла 
Гур чан ка».
13.10 «Спе цы яль на па ва-
шым за ка зе». І. Алей ні каў і 
Ю. Ста я наў.1990 год.
13.35 Тэ ле спек такль «Клоўн». 
1971 год.
15.00 «Тэ ат раль ныя су стрэ-
чы». 1997 год.
16.10 Кан цэрт «Сла вян скі ба-
зар». 1992 год.
17.00»...Да 16 і ста рэй шым». 
1988 год.
17.55 «Якія пры го жыя жыц цё 
і зям ля». Кан цэрт.
18.25 М/ф «Ку бік».
18.40 Маст. фільм «Да ро га 
ў пек ла». 1-я се рыя.
20.00, 2.00 «Мі ну лы час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Да і пас ля поў на чы». 
1-я част ка. 1987 год.
23.00 Твор чы ве чар Ге ле ны 
Ве лі ка на вай ў Тэ ат ры Эст ра-
ды. 1991 год.
0.30 Тэлефільм «След ства 
вя дуць Зна та кі». 
3.00 «Кол ба ча су».
4.00 «Кі  на па на ра ма». 
1963 год.
4.40 Кан цэрт за меж най эст-
ра ды.

9.30 Аў та- і мо та спорт.
9.45, 15.30, 1.30 Ве ла спорт. 
Тур Поль шчы.
10.45, 18.00, 20.45 Чэм пі я нат 
све ту ў кла се Ту рынг.
12.30 Сну кер. Мас тэрс. Фі-
нал.
19.00 Сну кер. Чэм пі я нат све-
ту. Фі нал.
21.45 WATTS.
22.00 Пра рэ слінг.
23.30 Су пер ком бат. Се рыя 
WGP.

5.00, 2.10 Се ры ял «Ме ся цо-
вы хлоп чык».
5.45 Мю зікл «Джэнтль ме ны 
ад да юць пе ра ва гу блан дзін-
кам».
7.25 Ка ме дыя «Тры дні з пры-
дур кам».
8.45, 13.20, 16.20, 21.00 Се-
ры ял «Як не вар та жыць».
9.45 Ка ме дыя «Ня вес та, якая 
ўцяк ла».
11.45 Ка ме дыя «Згуб ле ныя 
ў ле се».
14.20 Ка ме дыя «Па ро да 
буль дог».
16.00, 19.00, 20.40, 4.40 
Скетч ком «Па між на мі».
17.20 Ка ме дыя «Ужо ўчо ра».
19.20 Ка ме дыя «Не вы ні-
шчаль ны шпі ён».
22.10 Ка ме дыя «Учо ра, сён-
ня, заўт ра».
0.15 Ка ме дыя «Двое — гэ та 
за над та».
3.00 Ка ме дыя «Вя сель ны пя-
рэ па лах».

6.00 М/ф.
8.15 «Сар дэч на за пра ша ем 
да до му!».
8.55, 18.30, 2.30 Се ры ял «Цу-
доў нае ста год дзе».
10.30 «Па нен ка і ку лі нар».
11.00, 4.25 Дак. се ры ял «Па 
спра вах ня поў на га до вых».
12.45, 17.30 Дак. се ры ял 
«Спра ва Аста ха ва».
13.40, 17.00, 4.00 Дак. се ры-
ял «Прос тыя скла да нас ці».

14.10 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня». Воль га Ка бо.
15.30 «Сто пы тан няў да рос-
ла му». Дзміт рый Дзю жаў.
16.15, 22.05 «Зор ныя гіс то-
рыі».
20.15 Се ры ял «Са ма ра». За-
ключ ная се рыя.
21.10, 1.45 Се ры ял «Чыр во-
ная ка пэ ла».
22.55 Се ры ял «Па ляў ні чыя 
на чу жых».
23.45 «Асця рож на, мах ля-
ры!».
0.15 «Ча со ва да ступ ны». 
Аляк сей Пуш коў.
1.05 «Без пад ма ну».

5.00, 11.15 Дра ма «Ма лень-
кія жан чы ны».
7.10 Ка ме дыя «Бра ты 
Грым».
9.15, 15.05 Дра ма «Сум ны 
Ва лян цін».
13.20 Дра ма «Глы бо кае сі няе 
мо ра».
17.05 Ка ме дыя «Сэр ца ед».
19.00 Дра ма «Звя ры дзі ка га 
Поўд ня».
20.40 Тры лер «Тор маз».
22.30 Тры лер «Схо ві шча».
0.40 Ба я вік «Кру ты і цы пач-
кі».
2.50 Фэн тэ зі «Дом ля во зе-
ра».

6.00 Ка ме дыя «Ля ту чая 
мыш».
8.35 Ка ме дыя «Ка ні ку лы 
стро га га рэ жы му».
10.35 Фэн тэ зі «Каз ка. 
Ёсць».
12.10 Дра ма «Жа на ты ха-
лас цяк».
13.35 Ка ме дыя «Свя та Неп-
ту на».
14.30 Дра ма «Дзяў чы на і 
смерць».
16.40 Ка ме дыя «З но вым го-
дам, ма мы!».
18.10 Дра ма «Апош няя рэ-
пра дук цыя».
21.50 Дра ма «Зла чын ства і 
па ка ран не».
0.05 Ба я вік «Бры га да: Спад-
чын нік».

1.55 Ме лад ра ма «Гу вер нант-
ка».
3.40 Дра ма «Ма лень кая Ве-
ра».

5.00 Ін жы нер ныя ідэі.
6.00, 12.00, 19.00 Зра бі або 
па мры.
7.00, 22.00 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
8.00, 13.00 Фа шысц кі ла гер 
смер ці.
9.00, 14.00 Апа ка ліп сіс: Дру-
гая су свет ная вай на.
10.00 Ме га за во ды.
11.00 Дзі кая бу доў ля.
15.00 Дзі кія жы вё лы Поў на-
чы.
16.00 Смя рот на не бяс печ ны 
ту зін.
17.00 Вай на ге не ра лаў.
18.00 Ма шы ны: ра за браць і 
пра даць.
20.00, 0.00, 3.00 Фа таль ная 
сты хія.
21.00, 1.00, 4.00 Гор шае на-
двор'е ўсіх ча соў?
23.00 Ту рэм ныя цяж кас ці.
2.00 Су пер збу да ван ні Трэ ця-
га рэй ха.

7.00 Май стры вы жы ван ня.
7.50 Што ў вас у га ра жы?
8.40, 13.15 Як гэ та ўстро е-
на?
9.10, 13.40, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35, 23.00 Рач ныя мон стры.
10.30, 5.10 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 Ма хі на та ры.
16.00 Пя тая пе ра да ча.
17.20 Го рад на вы ва рат.
18.15 Цу ды Со неч най сіс тэ-
мы.
19.10 Рус кі еці.
21.00 Го лыя і на па ло ха ныя.
22.00 Чы гун ка Аляс кі.
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.
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— Ця пер вы пра цу е це над 
но вым пра ек там «Ле ген ды. 
Lіvе». Што гэ та бу дзе?

— Ідэя пра ек та на ле жыць 
прад зю са ру тэ ле ка на ла АНТ Мі-
ха і лу Бы чан ку. Мы рас ка жам пра 
тое, з ча го па чы на ла ся су час ная 
му зыч ная куль ту ра. Аў ды то рыі 
бу дзе прад стаў ле на вы трым ка з 
са мых важ ных і ці ка вых фак таў 
з бія гра фій вя лі кіх му зы кан таў і 
ле ген дар ных гур тоў. Га ва рыць 
бу дзем на бе ла рус кай мо ве. На 
на шым тэ ле ка на ле і на ра дыё 
да яе ста вяц ца з вя лі кай па ва-
гай. Заў сё ды бы ло не ве ра год нае 
жа дан не, каб пра грам ны кан тэнт 
быў на род най мо ве. На прык лад, 
ка лі ка заць пра ра дыё АНТ, то 
вось ужо не каль кі га доў пры ад-
бо ры кам па зі цый для ра та цыі ад-
да ём пе ра ва гу ме на ві та бе ла рус-
ка моў ным. Мно гія бе ла рус ка моў-
ныя гур ты (та кія, як Hurmа, Nаvі і 
шэ раг ін шых, якія «вы стра лі лі») 
упер шы ню тра пі лі ў ра дыё эфір 
ме на ві та ў нас. Мы па лі чы лі: раз 
імк нём ся пад трым лі ваць ма ла-
дых вы ка наў цаў, якія спя ва юць 
па-бе ла рус ку, то ла гіч ным пра-
ця гам бу дзе пра ект «Ле ген ды. 
Lіvе».

— Не як вы ад зна чы лі, што 
сён ня на зі ра ец ца спа жы вец-
кае стаў лен не да му зы кі. Як, 
на ва шу дум ку, гэ та ўплы вае 
на яе змест?

— Тое, што, па чы на ю чы з 
1960-1970-х га доў, му зы ка з 
твор ча га пра цэ су пе ра тва ры ла-
ся ў ін дуст рыю, мае свае на ступ-
ствы. Му зы ка ста ла пра дук там, 
які ства ра ец ца па сва іх за ко нах. 
Пэў ныя твор чыя мо ман ты ў гэ-
тым кан тэкс це па ча лі ады хо дзіць 
на дру гі план. Так ад бы ва ец ца 
ўсю ды — не толь кі ў нас. Бо лі-
чыц ца, ка лі ней кая пес ня бу дзе 
па бу да ва на па вод ле па трэб ных 
ка но наў, то ста не хі том і пры ня се 
гро шы. Та му му зыч ны ма тэ ры ял 
ця пер прос та пад га ня ец ца пад 
па трэб ныя рам кі. Так, ён пра-
да ец ца. Але, з ін ша га бо ку ёсць 
ня ма ла не за леж ных му зы кан таў, 
якія пра цяг ва юць экс пе ры мен та-
ваць, шу каць неш та но вае. І яны 
так са ма зна хо дзяць сваю аў ды-
то рыю. Ме на ві та тыя лю дзі, якія 
ба чаць у му зы цы мас тац тва, а не 

прос та ўспры ма юць яе як жыц цё-
вы фон, і да зва ля юць іс на ваць яе 
ства раль ні кам.

Зра зу ме ла, ка лі аў тар пі ша 
кам па зі цыю, то менш за ўсё ў 
ідэа ле ду мае пра тое, ці змо жа 
яе пра даць. Інакш твор часць пе-
ра ста не быць паў на вар тас най, 
бо пе ра ва жае ка мер цыя. Па пу-
ляр ная му зы ка так даў но пра-
цуе. Але та ды зні кае тая са мая 
шчы расць. Пе рад лю бым твор-
цам заў сё ды паў стае ды ле ма — 
ра біць «скід ку» на гус ты пуб лі кі 
аль бо не. Гля дзі це, ці ка вы прык-
лад — гіс то рыя Бо ба Мар лі. Ён 
на ра дзіў ся на Ямай цы, якая ў 
той час з'яў ля ла ся бы лой ка ло-
ні яй Анг ліі, ні хто не ста віў ся да яе 
сур' ёз на. А по тым гэ ты ча ла век 
сва ёй энер гі яй змог, па сут нас ці, 
зра біць му зы ку ма лень кай дзяр-
жа вы трэ ця га све ту па пу ляр най 
на ўсёй пла не це. Ча му так ад бы-
ло ся, мож на толь кі зда гад вац ца. 
Ад нак факт — гэ та як раз той вы-
па дак, ка лі шчы рыя пес ні з ду-
шэў ным па сы лам змаг лі знай сці 
вод гук ва ўсіх.

— Да пры хо ду на ра дыё АНТ 
у ва шай бія гра фіі быў пе ры яд 
пра цы на ра дыё «Рокс». Чым 
ён для вас ад мет ны?

— Там я прайшоў выдатную 
ра дый ную шко лу, якую маю на 
сён ня. Та ды на «Рок се» пра ца-
ва лі са праўд ныя пра фе сі я на-
лы — Тац ця на Су лі ма ва, Сяр-
гей Про ха раў, Ці ма фей Аў дзе-
еў. Гэ тыя лю дзі бы лі з той эпо хі, 
ка лі ра дыё кан цэнт ра ва ла ся на 
асо бах. Яны ўсе вы дат на раз-
бі ра лі ся ў му зы цы і бы лі ўсе-
ба ко ва эру дзі ра ва ныя. Пры ві лі 
гэ та і мне. Та му ча сам зу сім не 
ра зу мею су час ны па ды ход да 

ра дыё пра гра ма ван ня. Сён ня 
ды джэі за ра джа юць слу ха чоў 
доб ры мі жар та мі, на стро ем, — і 
гэ та спра цоў вае. Ад нак з во пы-
ту ра ней шай пра цы я ра зу мею, 
што жар таў і энер ге ты кі не да-
стат ко ва, каб быць доб рым ды-
джэ ем. За ўсім гэ тым па ві нен 
быць пласт ве даў, які ты мо жаш 
нес ці ў эфір. Ка лі, на прык лад, 
твой слу хач за хо ча па га ва рыць 
пра Сарт ра, то ў ця бе не па він на 
ўзні каць пы тан ня, хто гэ та. Та му 
што яно зво дзіць тваю вар тасць 
і са мо ра дыё ў ва чах гэ та га ча-
ла ве ка ні жэй за плін тус. Слу ха чу 
ўсё роў на, чы таў ты та ко га аў та-
ра аль бо не, — яму прос та па-
трэб ны су раз моў ца яго ўзроў ню. 
Та му я заў сё ды за тое, каб лю дзі, 
якія пра цу юць у СМІ і асаб лі ва 
на ра дыё (там па ста ян на амаль 
што пра мы эфір) — зай ма лі ся 
са ма аду ка цы яй, ары ен та ва лі ся 
ў мас тац тве, куль ту ры і бы лі ў 
кур се та го, чым жы ве свет. А 
не прос та пе ра каз ва лі «ба ра да-
тыя» жар ты з ін тэр нэ ту.

— А ва шы пер шыя эфі ры 
які мі бы лі?

— Ка лі я прый шоў пра ца ваць 
на ра дыё «Рокс», то меў во пыт 
пра цы на тэ ле ба чан ні ў пра ек-
це «5х5». Але ж там зу сім ін шая 
спе цы фі ка. Ты пра цу еш у пра-
мым эфі ры і ба чыш рэ ак цыю 
аў ды то рыі. А на ра дыё ся дзіш у 
па кой чы ку, дзе толь кі ты, пульт і 
мік ра фон. Та ды ў мя не бы ло ад-
чу ван не, быц цам я па даю ў без-
дань. Я не зу сім ра зу меў, што 
і як ра біць. Без умоў на, вель мі 
да па ма га лі ка ле гі, ся род якіх Іна 
Ва сіль е ва і Сяр гей Про ха раў. 
Ён, ад пра ца ваў шы сваю зме ну, 
за ста ваў ся яшчэ і на маю, каб 
даць ней кія пад каз кі, ска рэк та-

ваць мае дзе ян ні. Сяр гея я лі чу 
сва ім ра дыё гу ру.

— Са мі ў якас ці гле да ча і 
слу ха ча што вы бі ра е це?

— Імк ну ся ад соч ваць, якія 
пра ек ты вы пус кае род ны тэ ле-
ка нал. А так на огул за хап ля ю ся 
пра гля дам на ву ко ва-па пу ляр ных 
пра грам пра бу до ву све ту, кван-
та вую фі зі ку. Гля джу так са ма 
му зы чныя пра гра мы, каб быць у 
кур се на ві нак. Та му, мож на ска-
заць, най боль шы ін та рэс сён ня 
вы клі ка юць му зы ка і фі зі ка. У 
ад ной пра гра ме ня даў на ба чыў, 
як да каз ва лі прак тыч ную маг чы-
масць іс на ван ня жыц ця на Еў ро-
пе (гэ та спа да рож нік Юпі це ра).

— У вас жон ка ро дам з 
Укра і ны, та му ва шы ад но сі ны 
бу да ва лі ся на ад лег лас ці. Што 
бы ло са мым скла да ным?

— Бу да ваць ста сун кі на ад-
лег лас ці скла да на, але ча ла-
век здат ны да ўся го звык нуць. 
Мы па зна ё мі лі ся ў Как тэ бе лі, 
а по тым тры га ды ез дзі лі ад но 
да ад на го. У асноў ным я ехаў 
19 га дзін да Хар ка ва пад акам-
па не мент Ста са Мі хай ла ва, пес ні 
яко га ўвесь час кру ці лі ў цяг ні ку. 
Ця пер як толь кі чую яго го лас, 
ад ра зу хо чац ца вый сці з па коя, 
бо пе ра на сы ча ны яго пес ня мі... 
Са мым скла да ным у ад но сі нах 
на ад лег лас ці з'яў ля ец ца да вер 
да свай го ка ха на га ча ла ве ка. Бо 
ка лі ён не по бач, то ты не ма еш 
поў нага ўяў лен ня, чым і як ён жы-
ве. А яшчэ — ра зу мен не та го, 
што нех та з два іх па ві нен бу дзе 
пе ра ехаць. Пе ра еха ла яна, та му 
што вы ра шы лі: ёй бу дзе пра сцей 
неш та тут шу каць (яна як раз уні-
вер сі тэт та ды за кан чва ла), чым 
мне там бу да ваць усё спа чат ку. 

Спа дзя ю ся, пра віль ны вы бар 
зра бі лі.

— Ця пер вы па жа ні лі ся, рас-
це сын. Як вам у ро лі баць кі?

— На жаль, з-за за ня тас ці на 
пра цы мы не так час та ба чым ся. 
Але но вае жыц цё — гэ та цуд. Я 
не фа на тыч ны баць ка і не тра-
су ся над дзі цем. Прос та імк ну ся 
да но сіць да яго ра зу мен не та го, 
што ёсць «доб ра» і «дрэн на». 
Мне ў лю бым вы пад ку больш ці-
ка ва гля дзець, як ён бу дзе сам 
раз ві вац ца як асо ба. Як баць ка 
бу ду ка рэк та ваць яго па во дзі ны, 
ка лі ўба чу, што не тым шля хам 
ідзе, але ні ў якім ра зе не ста ну 
на вяз ваць сва іх каш тоў нас цяў. 
Бо лю бы ча ла век рас це і раз ві ва-
ец ца ў сва ім ча се, у сва ёй куль-
ту ры і суб куль ту ры, і дзя ку ю чы 
гэ та му фар мі ру ец ца яго асо ба.

— Вы вя до мы ў тым лі ку і як 
вя ду чы кон кур саў пры га жос-
ці. Якое ва ша ўяў лен не пра 
муж чын скую і жа но чую пры-
га жосць?

— Пры га жосць — вель мі 
суб' ек тыў нае па няц це. Ва чы ма 
мы ба чым толь кі част ку. А ка лі 
да даць сю ды энер гію, якая зы-
хо дзіць ад ча ла ве ка, яго жэс ты, 
ін та на цыі го ла су — іх мы ўспры-
ма ем пад свя до ма і яны так са ма 
фар мі ру юць цэ лас ны воб раз. 
Мне зда ец ца, што боль шае зна-
чэн не мае ўнут ра ны свет і тое, 
як ён транс лі ру ец ца ў на ва кол ле. 
Гэ та важ на як для муж чын скай, 
так і для жа но чай пры га жос ці.

— У пра гра ме «ТБ-так сі» вы 
вы пра боў ва е це ўда чу звы чай-
ных па са жы раў. А са мі атрым-
лі ва лі гра шо выя па да рун кі ад 
фар ту ны?

— Ка лі ка заць пра ней кія па-
да рун кі фар ту ны кштал ту вый-
гры шу ў ла та рэі, то я не пры хіль-
нік та кіх гуль няў. Але ад ной чы 
ў Фран цыі быў ці ка вы вы па дак. 
Ся дзе лі мы ў ка вяр ні. Адзін ча-
ла век з на шай кам па ніі на быў 
ім гнен ную ла та рэю і вый граў 
20 еў ра. По тым па спы таў уда-
чу мой та ва рыш — 100 еў ра. Я 
так са ма не стры маў ся і зда быў 
5 еў ра. Пас ля не каль кі тыд няў 
мы куп ля лі тыя ла та рэі, але мне 
не асаб лі ва шчас ці ла. А ў апош ні 
дзень вы ра шыў ры зык нуць яшчэ 
раз і вый граў-та кі 100 еў ра. З та-
го ча су больш не гу ляю.

Але на ДРАП КО.

МУ ЗЫ КА І ФІ ЗІ КА 
ІВА НА ПАД РЭ ЗА

На пы тан не пра сваю са мую вя лі кую ўда чу 
мой су раз моў ца ад каз вае цы та тай з пес ні: 
«Я шчас лі вы тым, як скла ла ся ўсё, /На ват тым, 
што бы ло не так... /Ка лі б я мог вы бі раць ся бе, 
/То зноў стаў бы са бой». Ён не імк нец ца бу да ваць 
кар' е ру, але заў сё ды ад да ец ца твор ча му пра цэ су 
цал кам — ка лі вы хо дзіць у пра мы эфір аль бо пі ша 
му зы ку. Лі чыць, што не іс нуе ўні вер саль на га рэ цэп ту 
пос пе ху: да біц ца вы ні каў здоль ны тыя, хто раз бу рае 
стэ рэа ты пы, не пе ра стае са ма ўдас ка наль вац ца 
і пра яў ляе ін та рэс да сва ёй аў ды то рыі. Ад нак ні ко лі 
не вар та ад каз вац ца ад маг чы мас ці ра біць тое, 
што па да ба ец ца перш за ўсё та бе. Вя ду чы пра грам 
«ТБ-так сі» тэ ле ка на ла АНТ і «Та ту лі шоу» на ра дыё 
АНТ Іван Пад рэз рас ка заў пра свае па да рож жы ў свет 
му зы кі, па езд кі да ка ха най пад акам па не мент шан со на 
і мес цы, дзе яму ўсмі ха ла ся фар ту на...

Да біц ца вы ні каў 
здоль ны тыя, 
хто раз бу рае 
стэ рэа ты пы, 
не пе ра стае са ма-
ўдас ка наль вац ца 
і пра яў ляе ін та рэс 
да сва ёй аў ды то рыі.

Ёсць ня ма ла 
не за леж ных 
му зы кан таў, 
якія пра цяг ва юць 
экс пе ры мен та ваць, 
шу каць неш та 
но вае. І яны так са ма 
зна хо дзяць сваю 
аў ды то рыю.

Тэ ле- і ра дыё вя ду чы ад дае пе ра ва гу 
ўнут ра най пры га жос ці, шчы рас ці 

і ўмен ню «рас ці над са бой»

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі  ��

ДВАЙ НАЯ ПОР ЦЫЯ 
ДОБ РАЙ РА НІ ЦЫ

Па пу ляр ная гуль ня «Адзін су праць усіх», 
якая вы хо дзі ла на тэ ле ка на ле АНТ з каст-
рыч ні ка 2007 го да, сё ле та кан чат ко ва па кі дае 
эфір. Але за сму чац ца пры хіль ні кам ка пі тал-
шоу для эру ды таў не вы па дае: ужо гэ тай 
во сен ню ў пра гра ме з'я віц ца но вы пра ект 
«100 міль ё наў». Пры чым вес ці яго бу дзе зноў 
жа Ге ор гій Кал дун.

«100 міль ё наў» — фар мат га ланд скай пра-
д зю сар скай кам па ніі Endemol. У ары гі на ле яно ме-
ла наз ву «The Mіllіon Pound Drop» («Міль ё ны, якія 
па да юць») і з 2010 го да па спя хо ва прай шло больш 
чым у 40 кра і нах све ту.

У ад роз нен не ад гуль ні «Адзін су праць усіх», у 
«100 міль ё наў» гу ляе не адзін ча ла век, а па ра, і гро-
шы на ру кі вы да юц ца ад ра зу. Сэнс у тым, каб за-
ха ваць як ма га боль шую су му да кан ца гуль ні, — у 
ідэа ле да апош ня га з вась мі пы тан няў, на якія па він-
ны ад ка заць удзель ні кі. У кож ным раў ндзе мож на 
вы браць ад ну з дзвюх ка тэ го рый. Да лей гу чыць пы-
тан не і не каль кі ва ры ян таў ад ка зу на яго. За 60 се-
кунд гуль цам трэ ба не толь кі да мо віц ца па між са-
бой, які ад каз яны лі чаць пра віль ным, але і па клас ці 
гро шы на люк(і) з ад ка за мі.  Мож на ў лю бы мо мант 
ска рыс тац ца джо ке рам і па мя няць ра шэн не — але 
толь кі раз за ўсю гуль ню. Ка лі ра шэн не пры ня та ці 
час, ад ве дзе ны на пы тан не, скон чыў ся, лю кі з ня-
пра віль ны мі ад ка за мі ад чы ня юц ца і гро шы прос та 
на ва чах удзель ні каў лі та раль на вы ля та юць у тру бу. 
Ка лі на яў ных не за ста ло ся зу сім, гуль цы прай гра юць 
і па кі да юць шоу з пус ты мі ру ка мі. 

Не каль кі пер шых вы пус каў ужо за пі са ны. Ся род 
удзель ні каў бу дуць і вя до мыя пер са на жы: ар тыс ты 
Тэа і Да рыя, Ла ры са Гры ба лё ва і Са ша Нэ ма, прад-
зю сар Ула дзі мір Ку быш кін і спя вач ка Аня Шар ку но-
ва, гім наст ка Лю боў Чар ка шы на, «Мі сіс Бе ла русь» 
Юлія Пе ра гу да ва і ін шыя. Да рэ чы, як рас ка за ла 
кі раў нік ды рэк цыі спец пра ек таў АНТ Ан жэ лі на Мі-
куль ская, «зор ныя» ўдзель ні кі свае вый гры шы не 
за бі ра юць, а пе ра ліч ва юць на даб ра чын насць.

Каб тра піць у лік па тэн цый ных гуль цоў, вар та 
са чыць за на ві на мі пра ек та ў эфі ры і на сай це 
тэ ле ка на ла — там бу дуць раз ме шча ны ан ке ты і 
ад бо рач ныя тэс ты для бу ду чых прэ тэн дэн таў на 
100 міль ё наў.

«Дыб ра — гэ та та кая жы-
вё ла, по месь баб ра і выд-
ры», — з «шас ці сот кі», са-
май вя лі кай сту дыі Бел тэ-
ле ра дыё кам па ніі, гу чыць 
на два га ла сы ско ра га вор ка 
пра не вя до мую жы вё лі ну. 
За зі ра ем ту ды і вы ра ша ем, 
што пе ра грэ лі ся: пе рад ка-
ме рай ак тыў на жэс ты ку люе 
хло пец, а за пра цэ сам со-
чыць... ён жа.

— Гэ та не ў вас у ва чах два-
іц ца, — су па кой ва юць ка ле гі-
тэ ле ві зі йнікі. — Прос та но выя 
вя ду чыя тэ ле ві зій най «Ра ні цы» 
на ка на ле «Бе ла русь 2» — са-
праў ды двай ня ты.

Дак лад ней, двой чы двай ня-
ты: бліз ня ты-дзяў ча ты і бліз ня-
ты-хлоп цы. А апош нім яшчэ і па 
22 га ды — вось та кая за баў ная 
ма гія дво ек атры ма ла ся.

«Ха це ла ся чымсь ці здзі віць 
гле да ча. А здзі віць у ра ніш нім эфі-
ры да во лі скла да на, бо жанр гэ ты 
даў но сфар мі ра ва ны і ўсе ба ко ва 
рас пра ца ва ны на мно гіх тэ ле ка на-
лах, — за зна чае кі раў нік ды рэк цыі 
«Бе ла русь 2» На тал ля Ма ры на ва. 
— Па коль кі мы па зі цы я ну ем ся бе 
як ма ла дзёж на-за баў ляль ны ка-
нал, вы ра шы лі за пра сіць но вых 
ма ла дых вя ду чых — бліз ня таў. Шу-
ка лі па са цы яль ных сет ках, праз 
зна ё мых, на кас тын гах. У вы ні ку 
вы бра лі дзве па ры: Ра віль і Рус там 
На сы ра вы, а так са ма Аляк санд ра і 
Ва лян ці на Груз дзе вы».

Бра ты На сы ра вы як на ду ху 
вы клад ва юць, што ро дам яны з 
Лі ды, ма лод шыя з ча ты рох дзя-
цей у вя лі кай сям'і; што га доў да 
шас нац ца ці вель мі са ро ме лі ся 
сва іх ім ёнаў, та му прад стаў ля лі-
ся як Анд рэй і Рус лан; што хоць 

тэ ле ві зій на га во пы ту яны не ма-
юць, але ў сва ім ма ла дым уз рос-
це ўжо прай шлі не бла гую за гар-
тоў ку: ву чы лі ся ў ар хі тэк тур ным 
ка ле джы, пра ца ва лі на бу доў лі 
і ў рэ ста ра не, зай ма лі ся тан-
ца мі і на ват ува хо дзі лі ў сот ню 
леп шых тан цо раў СНД... Амаль 
вы пад ко ва тра пі лі на кас тынг тэ-
ле пра ек та «Ха чу ў тэ ле ві зар» і 
не ча ка на на ват для са міх ся бе 
атры ма лі пра па но ву пра ца ваць 
у буй ней шым ме ды я хол дын гу. 
«Мы яшчэ не да кан ца па ве ры-
лі, што ўсё гэ та ад бы ва ец ца з 
на мі, — пры зна юц ца хлоп цы, — 
а ўжо для род ных які сюр прыз 
бу дзе!» Га вар кія, усмеш лі выя, 

вель мі ру ха выя — энер гіі ў бліз-
нят, зда ец ца, хо піць не тое што 
на два іх, а на два ў дзя ся тай 
сту пе ні. 

Спя вач кі Ва лян ці на і Аляк-
санд ра Груз дзе вы, на ад ва рот, 
пры зна юц ца, што да лё ка не 
«жа ва ран кі» і ра ніш ні эфір для 
іх — пэў нае вы пра ба ван не. «Ка лі 
б не дзе ці (сы ну і да чцэ ар тыс так 
з не вя лі кай роз ні цай не ўза ба ве 
споў ніц ца 2 га ды. — Аўт.), якія 
пры хо дзяць і сцяг ва юць коў дру, 
бо ім тэр мі но ва неш та трэ ба, ні ў 
якім ра зе не ўста ва лі б. Мы рэд-
кія «со вы»! — тэ ат раль на вох-
ка юць ар тыст кі. — За тое пас ля 
«ся дзен ня» з дзець мі ні вод ная 
пра ца не страш ная. Тым больш, 
у нас ужо ёсць во пыт на тэ ле ба-
чан ні, за час твор ча га вод пус ку 
на за па сі ла ся мност ва ідэй — 
спра вім ся».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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КАЛ ДУН СЫ ШОЎ. 
КАЛ ДУН ЗА СТАЎ СЯ

І ў но вым тэ ле пра ек це пра па нуе вый граць 
да 100 міль ё наў бе ла рус кіх руб лёў

«А да вай па ста вім усё на адзін ва ры янт, — уга вор ваў 
на здым ках сваю парт нёр ку ак цёр Мак сім Со кал. — 
Ка лі прай гра ем, то эфект на. ...І два пач кі са бе, каб 
хоць не да рэм на прый шлі».


