
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, 23.55 Зо на 
Х.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.05 Ме лад ра ма «Ця чэ ра-
ка Вол га».
11.00, 13.00, 16.00 90 се-
кунд.
12.10 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
13.15, 15.25 Ме лад ра ма «Ка-
лі б я бы ла Ца ры ца...».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
17.20 На шы.
17.30 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 «След».
23.40 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
0.30 Дзень спор ту.
0.45 Ка ме дыя «Кіраванне 
гне вам».

7.00 Ра ні ца.
9.00, 10.05, 21.30 Тэ ле ба ро-
метр.
9.05, 16.40 Се ры ял «Са-
шка».
11.00 Кі пень.
11.25 Ка ме дыя «Бе ра жы це 
жан чын».
13.50 Дэ тэк тыў «Ма рыя 
Верн: Снеж ныя ма ры».
15.35 «Соmеdу Батл. Без ме-
жаў».
17.50, 23.55 Се ры ял «Трыц-
ца ці га до выя».
18.50 Се ры ял «Уні вер».
19.50 Се ры ял «Фіз рук».
20.55 Рэ аль ны свет.
21.25 КЕ НО.
21.35 Се ры ял «Вір ту о зы».
22.45 Дэ тэк тыў «Ку лі нар».
23.50 Ха чу ў тэ ле ві зар!

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».

8.00, 12.05, 18.55, 23.35 «Ка-
лей да скоп».
8.10, 22.00 «Дыя@блог 
P.S.».
8.40 Су свет нае кі но. «Ча ча-
ра».
10.20 «Го рад май строў». 
Маст. фільм.
11.40 «Ста рыя каз кі». Гіс то-
рыя ства рэн ня філь ма-каз кі 
«Го рад май строў».
12.20 «Ку ту заў». Маст. 
фільм.
14.05 «Ка мер тон». Акт ры са 
тэ ат ра і кі но, тэ ле вя ду чая, на-
род ная ар тыст ка Ра сіі Ма рыя 
Аро на ва.
14.30 «Свет пры ро ды». За-
каз нік «Га рад нян скі мох».
14.55 «Ле а нард Берн стайн. 
Роз дум». Дак. фільм.
15.55 Се ры ял «Ат лан ты і ка-
ры я ты ды».1-я се рыя.
16.40 «Ка лі на ра джаў ся Но-
вы свет...». Пісь мен нік Мак сім 
Лу жа нін.
17.25, 19.10 «Бе лыя но чы». 
Маст. фільм.
20.45 Ка лы хан ка.
21.10 Хіт-па рад. «Сто пе сень 
для Бе ла ру сі».
22.25 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
22.55 «Под ых струн».

8.00, 13.00, 22.10 Тэ ніс. Тур нір 
ВТА. Ухань.
12.00 Фак тар сі лы.
12.30 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
16.45 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Ман чэс тэр Сі ці» — «Чэл-
сі».
18.40 Час фут бо ла. Прэв'ю.
18.55 Фут бол. Бе ла рус-
банк — чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
БА ТЭ (Ба ры саў) — «Ды на ма» 
(Мінск). (У пе ра пын ку і пас ля 
за кан чэн ня транс ля цыі — Час 
фут бо ла.)
21.15 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.
10.00 «Жыць здо ра ва!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 «Фа зэн да».
11.55 Се ры ял «Вер мне».
13.10 «Мод ны пры га вор».
14.15 «Сам-на сам з усі мі».
15.15 «Час па ка жа».
16.15 «Рас смя шы ко мі ка».
16.50 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік. «Ма-
неў ры 1936-га. Аб ві на вач ва-
юц ца ге не ра лы...». Фільм 
пер шы.
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 «Спра ва прын цы пу».
22.15 «Ле ген ды Lіve. «Кі но».
23.00 «Вя чэр ні Ургант».
23.40 Маст.фільм «За бі ра ю-
чы жыц ці».
1.30 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 ра бо та».
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 «Тай ны сэн сэю». Ві дэа-
фільм аб чэм пі я на це све ту па 
дзю до.
15.00 «Уя ві це са бе».
15.30 «Ін шая кра і на». «Ка зах-
стан. Дзе юр ты су сед ні ча юць 
з хма ра чо са мі».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Сле да кі».
18.30 «Дзіў ная спра ва».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Маст. фільм «600 кг 
зо ла та».
22.10 «Гля дзець усім!».
23.00 «Ва ен ная тай на».

5.00 «180 хві лін».
7.45, 23.40 «Бе ла русь сён ня».

8.10 Маст. фільм «Біч бо-
жы».
9.30 Маст. фільм «Бар во вы 
ко лер сне га па ду».
12.00, 15.00, 18.00 На ві ны 
(бя гу чы ра док).
12.15 Се ры ял «Ваш го-
нар».
14.05 Се ры ял «Тай ныя зна-
кі».
15.15 Ток-шоу «Сло ва за 
сло ва».
16.05 Се ры ял «Кру із».
18.20, 2.45 Се ры ял «Склі-
фа соў скі».
21.00 Маст. фільм «Здзел-
ка».
22.40 «На ві ны куль ту ры».
23.30 На ві ны (бя гу чы ра док). 
Га лоў ная тэ ма.
0.05 Се ры ял «Ра ман ім пе-
ра та ра».
2.15 Се ры ял «Спаль ны ра-
ён».

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 Се ры ял «Гас па ды ня 
май го лё су».
13.50, 16.50, 19.50, 0.20 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.40 «Ад Пам пеі да Іс лан-
дыі. Хто на ступ ны?».
16.40 «Кас ма на ўты ка».
17.40 Се ры ял «Сэр ца зор-
кі».
18.40 Се ры ял «Па куль ста-
ні ца спіць».
20.50 «Ве чар з Ула дзі мі рам 
Са лаў ё вым».
21.45 Се ры ял «Зем скі док-
тар. Ка хан не на су пе рак».
0.30 Се ры ял «Жан чы ны на 
мя жы».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.05 «Да су да».
9.05, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
11.30, 17.30 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.

11.55 «Суд пры сяж ных».
13.20 «Суд пры сяж ных. Кан-
чат ко вы вер дыкт».
14.30 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
15.30 «Ядзім до ма».
16.35 Дэ тэк тыў «Ір жа».
18.00 «Га во рым і па каз ва-
ем». Ток-шоу.
20.00 Се ры ял «Мян тоў скія 
вой ны».
22.00 Ана то мія дня.
23.00 Се ры ял «Ша ман».
0.45 Се ры ял «Глу хар. Вяр-
тан не».

7.00, 12.15, 19.00, 21.00, 
23.45 «На двор'е».
7.05, 16.05 Мульт па рад.
7.30 «Сён ня клюе».
8.00 Ка ме дыя «Пры шэль цы 
ў Аме ры цы».
9.30, 17.55 Се ры ял «Ка ра-
ле ва Поўд ня».
11.00 Тры лер «Ін тэр в'ю з 
вам пі рам».
12.25 Дак. се ры ял «Ко шак не 
лю біць нель га».
13.15 Се ры ял «Ку зей Гю-
ней».
15.20, 18.45 «Тэ ле ма га зін».
16.30 «VR-дай джэст».
17.00 Се ры ял «Ча ты ры ты-
ся чы ча ты рыс та».
19.05 Се ры ял «Аме ры кан-
цы».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.05 Ба я вік «Мі сія не вы ка-
наль ная-2».
23.15 Се ры ял «Блуд лі вая 
Ка лі фор нія».

6.00, 4.30 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 0.00 Скетч-шоу «6 кад-
раў».
9.00, 13.00, 19.30 Се ры ял 
«Кух ня».
9.30, 13.30, 19.00 Се ры ял 
«Ад ной чы ў мі лі цыі».
10.00, 20.00 Се ры ял «Два 
баць кі і два сы ны 2».
11.00, 3.30 «Гуль ні лё су».
12.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
12.30, 23.30 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».

14.00, 2.30 Се ры ял «Ме тад 
Лаў ро вай».
15.00, 1.45 Се ры ял «90210: 
Но вае па ка лен не».
16.00 Ме лад ра ма «Змяр кан-
не. Са га. За цьмен не».
18.30, 0.30 «Ла ві мо мант».
19.00 Се ры ял «Ад ной чы ў 
мі лі цыі».
19.30 Се ры ял «Кух ня».
20.00 Се ры ял «Два баць кі і 
два сы ны 2».
21.10 Ка ме дыя «Рэ аль ныя 
дзяў чын кі».
1.00 Се ры ял «За ча ра ва-
ныя».

6.00 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.40 На ві-
ны куль ту ры.
9.20, 23.45 Спец пра ект 
«УДІ Ку — 95!». На гля даль нік.
10.15, 23.00 Філь мы Май стэр-
ні Ва дзі ма Аб дра шы та ва.
11.00 «Тва ры не ба і зям лі». 
Дак. фільм.
11.10 «Ры цар апе рэ ты. Ры гор 
Ярон». Дак. фільм.
11.50, 0.40 «Цу ды жыц ця». 
Дак. се ры ял. 1-я се рыя.
12.45 «Ха джэн не па па ку-
тах». Маст. фільм.
14.10 Academіa.
14.55 «Эзоп». Дак. фільм.
15.05 «Го рад М». Дак. фільм.
15.55 «Су аў тар-жыц цё. Ба рыс 
Па ля вы». Дак. фільм.
16.25 ХХ ста год дзе. Вы бра-
ныя сім фо ніі. А. Скра бін. Сім-
фо нія №2.
17.15 «Хлеб і го лад». Дак. 
пра ект.
18.15 Га лоў ная ро ля.
18.30 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...».
19.10 «Пра ві лы жыц ця».
19.40 «Доб рай но чы, ма-
лыя!».
19.50 «Аст ра вы». Юрый Віз-
бар.
20.30 «Тым ча сам».
21.15 Да 80-год дзя Але га Ба сі-
лаш ві лі. «Пра сяб роў-та ва ры-
шаў, пра час і пра ся бе». Дак. 
фільм. Част ка 1-я.
21.45 Пры ступ кі цы ві лі за цыі. 
«Гіс то рыя све ту». Дак. се ры-
ял. 1-я се рыя.
1.35 Pro memorіa. «Лю тэ цыя 
Дэ ма рэ».

5.00 «Тэ ат раль ны кан цэрт». 
1986 год.
6.10 Ка пі тал-шоу «По ле цу-
даў». 1992 год.
6.50 «По ры го да. Во сень скі 
вер ні саж». Фільм-кан цэрт. 
1984 год.
8.00 Дак. фільм «Слу жэн не 
на ро ду».
8.30, 22.40 Кан цэрт за меж-
най эст ра ды.
8.55 Ка ме дыя «...А ча ла век 
іг рае на тру бе».
10.05 «Пес ня-75».
11.00 «Анш лаг! Анш лаг!». 
1989 год.
12.20 Кан цэрт Ба ры са Гра-
бен шчы ко ва і гур та «Аква-
ры ум». 1993 год.
13.30 Тэ ле спек такль «Дэ фі-
цыт на Ма за е ва». 1979 год.
14.25 «Джэм». Хард-рок-
шоу. 1993 год.
15.00 «Па той бок рам пы». 
1991 год.
15.50 «Шэсць пе сень на біс». 
Гран-пры. 1996 год.
17.00 «Кліч джунг ляў». 1993 
год.
17.40 «Пес ні Яў ге на Пціч кі-
на». 1981 год.
18.35 Маст. фільм «Тры вя-
сё лыя зме ны». 1-я се рыя.
19.45 «Прэс-экс прэс» ад 8 
лі пе ня 1993 го да.
20.00, 2.00 «Мі ну лы час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Рок-н-рол ТБ». 1992 
год.
23.00 «Між на род ная па на ра-
ма». 1979 год.
23.50 «Ра ніш няя пош та». 
1986 год.
0.25 Тэ ле фільм «След ства 
вя дуць Зна Та Кі».
1.30 Му зыч ны фільм «Пес-
ню друж бы за пя вае мо-
ладзь». 1977 год.
3.00 «Кол ба ча су».
4.00 «Кі на па на ра ма». Фраг-
мен ты вы пус каў 1968/69 гг.

9.30, 14.00, 19.15 Спід вей. 
Чэм пі я нат Еў ро пы.
10.45 Аў та- і мо та спорт.
11.00, 15.30, 1.30 Скач кі на 

лы жах з трамп лі на. Лет ні 
Гран-пры.
12.30, 17.00 Вес ла ван не на 
бай дар ках і ка ноэ. Чэм пі я нат 
све ту.
13.45, 21.45 WАTTS.
18.00 Аll Sроrts.
18.30, 0.45 Фут бол. Еў ра га-
лы.
20.15 Дартс. Ад кры ты чэм пі-
я нат Вя лі ка бры та ніі.
22.00 Пра рэ слінг.
23.30 Кон ны спорт. Скач кі.
23.45 Ба я выя май стэр ствы.

5.00, 9.05, 13.30 Се ры ял 
«Ста рыя пер цы».
6.00 Ка ме дыя «Мая лю бі мая 
бру нэт ка».
7.30 Ка ме дыя «Пра ва дыр 
раз на ску рых».
10.05 Ка ме дыя «Но вы хло-
пец ма ёй ма мы».
11.45 Ка ме дыя «Міс тар Ма-
гу».
14.30 Ка ме дыя «У джа зе 
толь кі дзяў ча ты».
16.30, 21.00 Се ры ял «Пра па-
доб ны».
17.30 Ка ме дыя «Ка ні ку лы ў 
Грэ цыі. Усё ўклю ча на».
19.20 Ка ме дыя «Будзь це як 
до ма».
22.10 Пры го ды «Ас з асаў».
23.55 Скетч ком «Па між на-
мі».
0.15 Ка ме дыя «Рым скія пры-
го ды».
2.05 Се ры ял «Сва ты 3».
3.00 Ме лад ра ма «Звыч ка 
жа ніц ца».

6.00 М/ф.
8.05, 18.55, 2.50 «Цу доў нае 
ста год дзе». Се ры ял.
9.45 «Па нен ка і ку лі нар».
10.20, 4.25 «Па спра вах ня-
поў на га до вых». Дак. се ры-
ял.
12.05, 17.55 «Спра ва Аста ха-
ва». Дак. се ры ял.
13.00 «Свая праў да».
13.55 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня». На тал ля Ба соў ская.
15.15 «Сто пы тан няў да рос-
ла му». Іры на Рад ні на.
16.00, 22.40 «Зор ныя гіс то-
рыі». Дак. се ры ял.

16.55 «Шчы рая раз мо ва з 
Але най Дзміт ры е вай».
20.45 «Тут нех та ёсць». Се-
ры ял.
21.45, 2.05 «Кур сан ты». Се-
ры ял.
23.30 «Быць ча ла ве кам». 
Се ры ял.
0.30 «Ча со ва да ступ ны». 
Мак сім Ні ку лін.
1.25 «Без пад ма ну».

5.00, 10.50 Дра ма «Прах Ан-
жэ лы».
7.30 Ка ме дыя «Тай ны 
знак».
9.20, 15.30 Дра ма «Я спа ку-
сіў Эн дзі Уор ха ла».
13.20 Дра ма «Дзі вос ная пры-
хіль насць».
17.00 Дэ тэк тыў «Нач ны цяг-
нік да Лі са бо на».
19.00 Дра ма «Усё са мае леп-
шае».
20.40 Тры лер «Жан чы на ў 
чор ным».
22.20 Ме лад ра ма «На строй 
ін ды га».
0.55 Ме лад ра ма «Неш та но-
вень кае».
2.40 Ба я вік «Ча ла век-па-
вук 3».

5.20 Дэ тэк тыў «Па двой ная 
паст ка».
7.45 Ка ме дыя «Са мка».
9.20 Ка ме дыя «На ша Russіa. 
Яй кі Лё су».
11.00 Пры го ды «Два ка пі та-
ны».
12.50 Пры го ды «Вяр тан не 
муш ке цё раў, або Скар бы 
кар ды на ла Ма за ры ні».
15.30 Дра ма «Арэ лі».
17.10 Дра ма «Ад мі рал».
19.20 Дра ма «Духless».
21.15 Дра ма «За ба ва».
22.55 Дра ма «Вы гнан не».
1.30 Ка ме дыя «Двай ная 
стра та».
3.35 Дра ма «Са лод кая жан-
чы на».

5.00 Не па ра жаль ныя кан-
струк цыі.
6.00, 12.00 Гуль ні ро зу му.

6.30, 12.30 Зай маль ная на-
ву ка.
7.00 Зра бі або па мры.
7.30, 19.00 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
8.00, 13.00 Апа ка ліп сіс: Пер-
шая су свет ная вай на.
9.00, 14.00 Апа ка ліп сіс: Дру-
гая су свет ная вай на.
10.00 Ме га за во ды.
11.00 Скар ба шу каль ні кі.
15.00 Тай ны гу ан сій скіх пя-
чор.
16.00 Са мыя не бяс печ ныя 
жы вё лы.
17.00 Сак рэт ная ата ка Гіт ле-
ра на Аме ры ку.
18.00 Ма шы ны: ра за браць і 
пра даць.
20.00, 0.00, 3.00 Па вет ра ныя 
асы вай ны.
21.00, 1.00, 4.00 Вя лі кія рэй-
ды Дру гой су свет най вай-
ны.
22.00 Кос мас: Пра сто ра і 
час.
23.00 Рас сле да ван ні авія ка-
та строф.
2.00 Хто па та піў «Біс марк».

7.00, 9.35 За ла тая лі ха ман-
ка.
7.50 Аку лы аў та тар гоў з Да-
ла са.
8.40, 13.15, 20.35 Як гэ та 
ўстро е на?
9.10, 13.40, 20.05, 4.45 Як гэ-
та зроб ле на?
10.30, 5.10 Што бы ло да-
лей?
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 Паў стан не ма шын.
18.15 Скрозь кра то вую на-
ру.
19.10 На ву ка ма гіі.
21.00 Вы жыць ра зам.
22.00 Вы жы ван не без ку-
пюр.
23.00 Рач ныя мон стры.
1.50 Са праўд ныя афе рыс ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
3.05 Па ляў ні чыя на рэ лік віі — 
лам бард.
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Ме ды я пер со наМе ды я пер со на  ��

ЦЯЖ КА БЫЦЬ БО САМ
На мес нік ды рэк та ра тэ ле ка на ла «Бе ла русь 1» Воль га ШЛЯ ГЕР — 
пра но вы се зон і веч ныя тэ мы, важ насць ка ман ды і «тэ ле ба чан не ў са бе»

ПРА ПО ШУК НО ВА ГА
— Шмат чу так хо дзіць пра тэ-

ле пра ект «Я ма гу!» — ка лі ды як 
бу дзе ад бы вац ца по шук бе ла ру-
саў, ад мет ных не звы чай ны мі та-
лен та мі, і ка лі гэ та па ка жуць па 
тэ ле ві за ры? З пер ша га по гля ду, 
шчы ра ка жу чы, на гад вае «Хві лі ну 
сла вы»...

— Ідэя ства рэн ня пра ек та ля жыць 
на па верх ні, і ра зам з тым у Бе ла ру-
сі ра ней ні чо га па доб на га не ра бі лі. 
Мы спя ва ем, тан цу ем, але ўсё гэ та 
не як па асоб ку... Апош нім ча сам я 
шмат ез джу, ба чу мност ва кан цэр-
таў, фес ты ва ляў, і ў мя не скла ла ся 
ад чу ван не, што мы вель мі ада рва-
лі ся ад звы чай ных лю дзей, не чу ем 
і не ба чым, коль кі ся род іх на са мрэч 
ці ка вых, са ма быт ных, та ле на ві тых. 
Прос та ў іх ня ма маг чы мас ці вый сці 
на шы ро кую пуб лі ку. Каб пра іх да ве-
да лі ся, па трэ бен тэ ле эфір. Улас на, у 
гэ тым і ёсць сут насць но ва га пра ек-
та, та му, без умоў на, мо гуць уз ні каць 
ана ло гіі. Але ёсць і ад мет нас ці. Мы 
вы ра шы лі не пра во дзіць ад бор тут, у 
тэ ле сту дыі. Я бы ла ка тэ га рыч на су-
праць гэ та га. Бо ва ўсіх лю дзей роз-
ны ха рак тар і тэм пе ра мент: хтось ці 
ша лё на та ле на ві ты, але са ро ме ец ца 
вый сці пе рад ка ме ра мі (і я ве даю, та-
кія лю дзі ёсць!), хтось ці ў сі лу ўзрос ту 
не па е дзе ў Мінск з ад да ле най вёс кі 
ці го ра да. Та му мы пры е дзем да гэ-
тых лю дзей са мі. Удзель ні кам пра-
ек та не трэ ба па пя рэд не за паў няць 
фор му ці ан ке ту на сай це, бо не ва 
ўсіх ёсць до ступ у ін тэр нэт — прос та 
пры ходзь це!

— Ужо са ма маг чы масць тра-
піць на эк ран — для мно гіх ма ра, 
але ў наш мер кан тыль ны час не 
ма гу не спы тац ца пра га лоў ны 
прыз. Бу дзе та кі?

— Аба вяз ко ва. Дып ло мы — гэ та 
доб ра, але му сіць быць і ма тэ ры яль-
ны склад нік. У на шым вы пад ку ён 
бу дзе са праў ды знач ны і вар ты та го, 
каб за яго па спа бор ні ча лі — 100 міль-
ё наў бе ла рус кіх руб лёў!

— Ка лі ж пач нуц ца ад бо ры ў 
пра ект і дзе яны ад бу дуц ца — ці 
толь кі ў аб лас ных цэнт рах?

— Стар ту ем ужо ў ве рас ні, 
аб'едзем з дзясятак абласных і раён-
ных цэнтраў. Анан су ем пра ект за га-
дзя, каб лю дзі па спе лі пад рых та вац-

ца. Бо хо чац ца ад шу каць та ле на ві тых 
бе ла ру саў, якія ра ней ні ко лі і ні дзе не 
па каз ва лі ся. Вель мі спа дзя ю ся знай-
сці но выя ідэі, но вых лю дзей, маг чы-
ма, но вых тэ ле вя ду чых, бо твор чы 
кі ру нак пра ек та не аб ме жа ва ны: на-
шы ге роі мо гуць спя ваць, тан ца ваць, 
па-мас тац ку свіс таць, вір ту оз на ва-
ло даць це лам, ра біць не звы чай ныя 
вы ра бы — ды ўсё, што за ўгод на! Да 

кан ца го да, мяр кую, ад бор ужо бу-
дзе за вер ша ны, і ў сту дзе ні—лю тым 
на ступ на га го да пач нем зды маць 
шоу — ма са вае, ці ка вае, вя сё лае.

ПРА КА МАН ДУ
— Апош нія не каль кі га доў вы 

бе ра це ся за маш таб ныя пра ек ты: 
«Еў ра ба чан не», дзён ні кі «Сла вян-
ска га ба за ру ў Ві цеб ску», ця пер 
вось та лент-шоу. Гэ та ўпэў не насць 
у сва іх сі лах ці ў ка ман дзе?

— Адзін ча ла век, на ват ка лі ён 
су пер пра фе сі я нал і ге ні яль ны пра-
д зю сар, не змо жа зра біць ні чо га. 
Тэ ле ба чан не — вы ключ на ка лек-
тыў ная пра ца. І я вель мі ра да, што 
па да бра ла ся ка ман да, у якой, без 
ліш няй сціп лас ці ска жу, пра цуе са-
мы леп шы апе ра тар-па ста ноў шчык, 
са мы леп шы рэ жы сёр, най леп шая 
ад мі ніст ра цый ная гру па... Мая па зі-
цыя па жыц ці — не за мен ныя лю дзі 
ёсць. Са праў ды та ле на ві тым лю дзям 
ча сам мож на пра ба чыць ней кія кап-
ры зы, не заўж ды зруч ныя для ін шых 

па во дзі ны, бо сваю пра цу яны вы-
кон ва юць без да кор на. Як пра ві ла, я 
пра цую з ад ны мі і ты мі ж людзь мі. А 
да кож на га на віч ка, яко га пры вод жу, 
спа чат ку пры гля да ю ся: атрым лі ва-
ец ца пра ца ваць у ка ман дзе — ідзём 
да лей ра зам, не вы хо дзіць — ні чо га 
страш на га, раз віт ва ем ся.

— Па мя таю, у ад ным з ін тэр в'ю 
чы та ла, што га лоў ны ваш прын цып 
як кі раў ні ка — «не пе ра шка джаць 
твор чым лю дзям пра ца ваць». З та-
кім дэ ма кра тыч ным па ды хо дам не 
бы вае спроб сес ці вам на шыю?

— Так, без умоў на. Па-пер шае, я 
ж жан чы на, мя не лёг ка рас чу ліць у 
прын цы пе, уга ва рыць даць шанц... 
Па-дру гое, не маг чы ма пра ска на ваць 
ча ла ве ка і зра зу мець, што ў яго ў 
ду шы, за ка рот кі час — для гэ та га 
трэ ба ра зам па пра ца ваць, а яшчэ 
лепш — з'ез дзіць у ка ман дзі роў ку. 
На прык лад, пас ля пра цы бе ла рус кай 
дэ ле га цыі на «Еў ра ба чан ні» ў Шве цыі 
тая ж ка ман да па еха ла на ле та ў Да-

нію, бо яны ўсе прай шлі пра вер ку і 
пры цір ку, па ка за лі, хто ча го вар ты. А 
вось пас ля сё лет няй пра цы на «Сла-
вян скім ба за ры ў Ві цеб ску» так са ма 
зра бі ла вы сно вы: ёсць не каль кі ча-
ла век, пра якіх дак лад на ве даю — у 
пра ек тах, які мі бу ду кі ра ваць я, іх не 
бу дзе. ...Я даў но на тэ ле ба чан ні, 15 
га доў, і ве даю, як мо гуць ага ва рыць 
за спі най, вы ста віць ча ла ве ка ў ня-
вы гад ным свят ле — та му ўсе та кія 
рэ чы пра вя раю са ма. На ту раль на, 
без гу за коў не абы хо дзіц ца, але гэ та 
ка рыс ны во пыт. З людзь мі, якія ся бе 
пра яві лі ад моў на, мы ві та ем ся, а з 
не кім на ват не ві та ем ся — і на гэ тым 
усё, вы крэс лі ва ем. Бо кі раў нік ры-
зы куе не толь кі са бой, але агуль най 
спра вай, лё сам пра ек таў.

— За час пра цы на тэ ле ба чан ні 
вы вель мі пе ра мя ні лі ся — ле ту цен-
ная па нен ка з «Бе ла рус кай ча сін-
кі» ма ла па доб на на ця пе раш ня га 
ад каз на га кі раў ні ка з ка рот кай 
стрыж кай. Унут ра на ж як ад чу ва-
е це ў са бе гэ тыя пе ра ме ны і пе ра-

ход з ма ла дзёж на-за баў ляль на га 
ка на ла «Бе ла русь 2» на больш 
сур' ёз ную, афі цый ную «пер шую 
кноп ку»?

— На са мрэч я вель мі ра да, што 
ў мя не быў гэ ты во пыт. Ця пер дак-
лад на ве даю, што крэс ла ды рэк та ра 
не для мя не. Ма быць, я не бла гі на-
мес нік, ка лі мой ця пе раш ні кі раў нік 
за пра сіў на гэ ту па са ду (да рэ чы, мы 
ра ней так са ма пра ца ва лі з ім у та-
кім тан дэ ме). Я на огул су праць жан-
чын-кі раў ні коў вы со ка га ран гу. Бо, 
на мой по гляд, у жан чы не пры ро дай 
за кла дзе ны дзве асноў ныя за да чы: 
ства рыць сям'ю і на ра дзіць дзі ця. 
А на кі ру ю чай па са дзе, ка лі ў ця бе 
мност ва пад на ча ле ных, ка лі 24 га-
дзі ны на су ткі трэ ба быць на су вя зі, 
ка лі ты ўвесь дзень чымсь ці за ня-
ты, але ўве ча ры не ра зу ме еш, што 
кан крэт на зра біў — як быц цам ідзеш 
су праць пры ро ды. Я заўж ды вель мі 
ба я ла ся на ват вон ка ва стаць гэт кай 
жа ле за бе тон най лэ дзі, «муж чы нам 
у спад ні цы». Та му чым больш мне 
скла да на і цяж ка, тым лепш я му шу 
вы гля даць. І на па са дзе на мес ні ка 
мне вель мі кам форт на, бо тут я не 
ад да ля юся ад ас тат ніх удзель ні каў 
ка ман ды, ад якіх за ле жыць пра ца, і 
ма гу зай мац ца твор час цю.

ПРА СА МАЕ ГА ЛОЎ НАЕ
— Кож ны раз, ка лі ба чу вас у 

ра бо це, здзіў ля ю ся: што б ні зда-
ры ла ся — усмеш ка, па зі тыў ны 
роў ны на строй, во чы га раць на-
тхнен нем. У на пру жа ным рыт ме 
пра цы ці за ста ец ца час на сям'ю, 
або сын час цей ба чыць ма му па 
тэ ле ві за ры?

— Ён на са мрэч вя лі кі ма лай чы на. 
За шэсць га доў Го ша ўжо пры вык, 
што ма ма вель мі за ня тая. Ма быць, 
та му пе рад сном кры ху больш мя не 
аб ды мае, чым ін шыя дзе ці, час цей 
пра яў ляе пя шчо ту — я ўсведамляю, 
што гэ та пе рад усім з-за не да хо пу 
ўва гі. Але, з ін ша га бо ку, ён усё ра-
зу мее. Ця пер у мя не ня прос ты пе-
ры яд, і лі та раль на за адзін дзень ад-
бы ла ся вель мі іс тот ная пе ра ацэн ка 
каш тоў нас цяў. Заўж ды як быц цам 
ве да еш і па мя та еш, але ў та кія мо-
ман ты асаб лі ва вы раз на ра зу ме еш, 

што сям'я, дзі ця — са мае га лоў нае і 
да ра гое ў жыц ці. Пра ца ж — толь кі 
част ка жыц ця, да лё ка не асноў ная. 
Яе, без умоў на, трэ ба вы кон ваць доб-
ра, але не ах вя ра ваць дзе ля гэ та га 
бяс цэн ны мі мо ман та мі ста сун каў з 
бліз кі мі людзь мі.

— Не ўзні кае жа дан ня мах нуць 
ру кой, маў ляў, га ры ўсё сі нім по-
лы мем, бу ду зай мац ца сям' ёй?

— Раз на ты дзень дак лад на. Але, 
з ін ша га бо ку, ка лі мя не моц на пры-
пя кае, ана лі зую, чым зай ма юц ца і 
як пра цу юць ін шыя лю дзі, і па чы наю 
лю біць сваю пра цу яшчэ больш. Як 
«пе ра за гру зіц ца», пе ра клю чыц ца 
з пра цоў ных спраў на да маш нія? 
У мя не атры ма ла ся так: па коль кі я 
вель мі да лё ка жы ву, то ма шы на ста-
ла не аб ход нас цю; дзя ку ю чы гэ та му 
што дня з'я ві ла ся па 2—2,5 га дзі ны 
да дат ко ва га ча су, за які столь кі ўся го 
мож на па спець зра біць — прос та не-
ве ра год на! На са мрэч ка лі пра віль на 
раз мер ка ваць стан дарт ны 8-га дзін ны 
пра цоў ны дзень — менш ча су ад вес-
ці на пе ра ку ры, ка ва-паў зы, менш па-
плят ка рыць з ка ле га мі і больш ча су 
ме на ві та пра ца ваць — я вас за пэў ні-
ваю, усё па спе е це.

Гу та ры ла Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК

�

Эпо ха жан чын-кі раў ні коў, якіх пад на ча ле ныя за спі най 
на зы ва лі «мым ра мі», зда ец ца, мі ну ла бес па ва рот на. 
Ця пер да мы на па са дах здоль ныя ад на ча со ва ўні каць 
у ню ан сы спра вы і ра зу мець ча ла ве чыя сла бас ці 
пад на ча ле ных, пад трым лі ваць най стра жэй шы ўзро вень 
ад каз нас ці і дыс цып лі ны і за ста вац ца пры ваб ны мі 
жан чы на мі. Узяць хоць Воль гу Шля гер: у крэс ле 
кі раў ні ка ад чу вае ся бе ўпэў не на і ве дае, што ад бы ва ец ца 
з ка рэс пан дэн та мі «ў по лі», ад ной ле вай спраў ля ец ца 
з маш таб ны мі твор чы мі пра ек та мі і зна хо дзіць час і сі лы 
на вы ха ван не сы на Ге ор гія. Ды яшчэ сюр пры за мі но ва га 
тэ ле се зо на інт ры гуе.

P.S. ПРА «ЕЎ РА БА ЧАН НЕ»
— Хоць яшчэ толь кі ве ра сень, у ар тыс тыч най ту соў цы ўжо аб-

мяр коў ва юць на ступ ны кон курс «Еў ра ба чан не» — што ды як бу дзе 
сё ле та і ці бу дзе на огул...

— І мне тэ ле фа ну юць, рас каз ва юць, што пі шуць пес ні аль бо пы та юц ца, 
ці вар та паў дзель ні чаць і пра спя ваць. Я ад каз ваю: «Без умоў на, удзель-
ні чай це!» Дзе яшчэ спя ваць, ка лі вы спе цы яль на рых ту е це ся, на бы ва е це 
пес ні, ста ві це ну ма ры, як не на та кой сцэ не? Мне вель мі па да ба ец ца, што 
ця пер ар тыс ты вель мі сур' ёз на па ды хо дзяць да кон кур су, што кож ны год 
чымсь ці но вым здзіў ля юць, што ад кры ва юц ца но выя ім ёны. Без умоў на, 
«Еў ра ба чан не» ні хто не ад мя няў, Бе ла русь у ім удзель ні чае. Як толь кі 
ўзгод нім усе не аб ход ныя да ку мен ты — апуб лі ку ем па ла жэн не і з не-
цяр пен нем бу дзем ча каць удзель ні каў ад бо ру. І хоць з го ду ў год мно гія 
сцвяр джа юць, што гэ ты кон курс ні ко му не ці ка вы і яго бе ла ру сы не гля-
дзяць — аса біс та я, ве да ю чы рэй тын гі «Еў ра ба чан ня», рэ агую на та кія 
за явы з усмеш кай.

За кад рамЗа кад рам  ��

ТАКІЯ ВОСЬ 
«БАЛЯСЫ»
Як жур на ліс ты «елі мы ла» ў тэ ле эфі ры 
і пра вя ра лі ве дан не род най мо вы

З ка ман дай ад на дум цаў так са ма па-
шан ца ва ла: за гуль ня вы стол са мной ста лі 
Аляк сандр Яў се ен ка — за гад чык ад дзе ла 
го мель скай га рад ской га зе ты «Советский 
рай он», з якім мы ка лісь ці ву чы лі ся ў ад-
ной шко ле, і Та ма ра Су бот ка, мая бы лая 
сту дэнт ка, а сён ня га лоў ны рэ дак тар га-
рад ской га зе ты «Гомельские ведомости». 
Сяб ры і ка ле гі, ад ным сло вам.

Пры ад крыю сак рэт для тых, хто ні ко лі 
не быў на сту дыі тэ ле ба чан ня, але вель-
мі хо ча тра піць у кадр. Чор нае 
і бе лае не на дзя вай це, кле тач-
ку-па ло сач ку так са ма, бо гэ тым 
ство ры це праб ле мы для апе ра-
та раў і рэ жы сё раў. Пры чос ку 
вам зро біць не па срэд на ў сту дыі 
ча роў ная дзяў чы на Га ля Хат коў-
ская. Да рэ чы, бліс ку чую га ла ву 
Са шы Яў се ен кі прый шло ся доб ра 
пры пуд рыць — каб не блі ка ва-
ла. Ён кры ху бур чаў штось ці пра 
сваю «пра віль ную ары ен та цыю», 
але ўрэш це ад даў ся пра фе сі я на-
лам ТБ.

Вось та кі мі на фар ба ва ны мі 
нас за пус ці лі ў сту дыю на за піс 
пра гра мы. Між тым ад туль толь кі вый шлі 
ка ле гі з ін шых вы дан няў. У іх эмо цый бы-
ло праз край, але ж мы прый шлі па сваю 
до зу ад рэ на лі ну.

Мік ра фо ны на нас пры ма цоў ва ла яр кая 
блан дзін ка — гу ка рэ жы сёр На та ша Га ва-
роў ская-Бе лян ко ва. Агуль ную «кар цін ку» з 
ня бач на га для нас бо ку кант ра ля ва ла рэ-
жы сёр пра гра мы, сур' ёз ная Ві ка Ду ба вец. 
Мы вы свят ля лі дро бя зі, без якіх ні вод ная 
пра гра ма не мо жа ад быц ца: ку ды гля-
дзець, як ста яць, якой ру кой ціс нуць кноп-
ку. Пра цэ сам у сту дыі кі ра ва ла вя ду чая 
пра гра мы — аба яль ная Але на Тра цэн ка.

І тут (для нас упер шы ню) вы свет лі-
ла ся, што тры цу доў ныя жан чы ны, якія 
прый шлі ў сту дыю ў якас ці на шых са пер-
ніц, яшчэ і пра фе сі я на лы на шай агуль най 
моў най спра вы. Жур на ліс ты ўсту па лі ў 
ня роў ны бой су праць чы та чак, а па су-
мя шчаль ніц тве — вы клад чыц рус кай 
і бе ла рус кай мо вы. Ад на з іх, Тац ця на 
Фіц нэр — да цэнт ка фед ры бе ла рус кай 
лі та ра ту ры Го мель ска га дзяр жаў на га ўні-
вер сі тэ та імя Фран цыс ка Ска ры ны. Трэ ба 
ска заць, тут мы ў сва іх сі лах моц на за су-
мня ва лі ся. І не дар ма.

— Мы ства ра ем шоу ці як? — спы таў 
Са ша Яў се ен ка і пра па на ваў на зваць ка-
ман ду жур на ліс таў «Ба ля сы». Вы клад чы-
цы ся бе сціп ла на зва лі «Па ля шуч ка мі» — 
бо ўсе ро дам з глы бін кі Па лес ся.

Трэ ба ска заць, пер шае за дан не, як гэ-
та бы вае заў сё ды, бы ло не прос та лёг кім, 
а звыш лёг кім. Мы зай ма лі ся пе ра кла дам 
з рус кай на бе ла рус кую слоў: «пе тух», 
«тык ва», «за бор», «бу сы», «ружьё», «ан-
гел». Вый гра ваў той, хто хут чэй ціс нуў 

на вя ліз ную кноп ку. У дру гім кон кур се 
ка ман ды пе ра кла да лі ўжо сло ва злу чэн ні і 
ска зы. У трэ цім кон кур се Але на Тра цэн ка 
пра па на ва ла нам па тлу ма чыць сэнс рэд-
ка ўжы ва льных бе ла рус кіх слоў. Сло вы 
бы лі са праў ды не са мыя што дзён ныя: 
«цвыр кун», «ра зы нкі», «пру сак», «яд ло-
вец», «ка мі зэль ка», «ка лі ва». 

І ўсё ж, як вы ра зу ме е це, гэ та бы лі 
«кве тач кі». Бо спра ва дай шла да фра-
зе а ла гіз маў і на ша га ўмен ня да мес ца іх 

ужы ваць. Тут усе мы «па плы лі». Жур на-
ліс там да стаў ся вы раз «як мы ла з'еў шы». 
Фан та зія раз гу ля ла ся, і мы пра па на ва лі 
рус кі ана лаг «как аршин проглотил». У 
хо дзе не вя ліч кай дыс ку сіі прый шлі да вы-
сно вы, што леп шым ана ла гам бу дзе «с 
кислой миной». Пры гэ тым сказ, які пры-
ду маў Са ша, вы клі каў вы бух сме ху: «Я 
ад чуў ся бе як мы ла з'еў шы, ка лі па ба чыў 
ліч бы ў квіт ку па апла це ква тэ ры». Тым 
ча сам у гуль ню ўклю чыў ся экс перт — 
пісь мен нік Свя та слаў Кру пень ка:

— На са мой спра ве, тут раз мо ва ідзе 
хут чэй не пра мы ла, а пра мыль ную тра-
ву. У ве тэ ры нар ных да вед ні ках ад зна ча-
на, што ка лі ка ро ва з'есць та ко га «мы ла», 
то ста но віц ца вя лая і пры гне ча ная.

Ну а на апош нім кон кур се ўсе мы за-
спя ва лі. Пры чым на ват тыя, у ка го ні слы-
ху ня ма, ні го ла су. Так што да руй це, ка лі 
па чу е це гэ тыя спе вы ў эфі ры. Леп шым 
знаў цам лі та ра ту ры ся род удзель ні каў 
на шай ка ман ды бы ла Та ма ра Су бот ка: 
яна па мя та ла не толь кі вя до мыя пес ні, 
але і вер шы бе ла рус кіх паэ таў. Тым не 
менш мы дак лад на «за тар ма зі лі» на 
ўрыў ку з паэ мы «Кур ган» Ян кі Ку па лы.

Пры зна ю ся: мы прай гра лі, але ўсё ж 
ні хто не па лі чыў, што час змар на ва ны. Ха-
ця б та му, што ў па да ру нак ад тэ ле ка на ла 
«Бе ла русь 3» і вы да вец тва «Бе ла русь» 
атры ма лі вя ліз ную кні гу «Тра ды цый ная 
мас тац кая куль ту ра бе ла ру саў». Вось 
па чы та ем усе 1200 ста ро нак — і бу дзем 
больш да свед ча ны мі. І та ды зноў па про сім-
ся ў гуль ню «Раз маў ля ем па-бе ла рус ку».

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ

�

Удзель ні чаць у пра гра ме рэс пуб лі кан ска га тэ ле ка на ла «Бе ла русь-3» 
«Раз маў ля ем па-бе ла рус ку» мя не за пра сі лі не та му, што быц цам бы доб ра 
ве даю бе ла рус кую мо ву. Апош няе маг ло стаць на ват пе ра шко дай, 
бо пра гра ма ство ра на ме на ві та для тых, хто яе ве дае не дас ка на ла 
або ўво гу ле ні як, але ці ка віц ца і вель мі хо ча га ва рыць. Прос та мне 
прак тыч на ні чо га не трэ ба бы ло рас тлу мач ваць — на Го мель скім 
аб лас ным тэ ле ба чан ні прай шла асноў ная част ка май го пра цоў на га жыц ця.

Пад час за пі су пра гра мы.

ВЫ — МО ЖА ЦЕ? ПА КА ЖЫ ЦЕ!
У по шу ках ге ро яў на род на га шоу «Я ма гу!» твор чая гру па Бел тэ-
ле ра дыё кам па ніі аб' е дзе ўсю кра і ну, на ве даў шы як аб лас ныя, так 
і буй ныя ра ён ныя цэнт ры.

Пер шы па пя рэд ні кас тынг ад бу дзец ца ўжо 23—24 ве рас ня ў Ма гі лё ве 
(Цэнтр куль ту ры, вул. Пер ша май ская, 34/1). Да кан ца ве рас ня та ле на ві-
тых у са мых роз ных сфе рах лю дзей ча ка юць і ў Баб руй ску (26 ве рас ня, 
Па лац мас тац тваў, вул. Уль я наў ская, 35/31), Грод не (29—30 ве рас ня, 
Цэнтр куль ту ры, вул. Ажэш кі, 30).

Ад ра сы на ступ ных кас тын гаў та кія: 2 каст рыч ні ка — Ба ра на ві чы (Дом 
куль ту ры, вул. Ле ні на, 4а); 3—4 каст рыч ні ка — Брэст (Цэнтр ма ла дзёж най 
твор час ці, вул. Мас коў ская, 123); 8—9 каст рыч ні ка — Ві цебск (кан цэрт ная 
за ла «Ві цебск», парк імя Фрун зэ, 1); 13—14 каст рыч ні ка — Го мель (Па лац 
куль ту ры чы гу нач ні каў імя Ле ні на, вул. Пры вак заль ная, 4); 16 каст рыч ні-
ка — Ма ла дзеч на (Па лац куль ту ры, пл. Цэнт раль ная, 4). За вяр шаль ным жа 
акор дам ста не ад бор у Мін ску, дзе кас тын гі прой дуць 27—29 каст рыч ні ка 
ў Ма ла дзёж ным тэ ат ры эст ра ды (вул. Мас коў ская, 18а).

Ва ўсіх га ра дах ар га ні за та ры ча ка юць удзель ні каў з 12 да 20 га дзін.


