
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, 
0.10 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.50 Зо на Х.
8.50 Сло ва Міт ра па лі та Та-
дэ ву ша Кан дру се ві ча на На-
ра джэн не Пра свя той Ба га ро-
дзі цы.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.05 Ме лад ра ма «Фран-
цуз».
12.10 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
13.15 Ме лад ра ма «На вош та 
ты пай шоў?».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 На шы.
15.40 Ме лад ра ма «Ня вес та 
май го сяб ра».
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20 Арэ на.
20.00 Се ры ял «Зем скі док-
тар. Пра цяг».
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «След».
23.40 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
0.25 Дзень спор ту.
0.40 Тры лер «Ідэа льны не-
зна ё мец».

7.00 Ра ні ца.
9.00, 10.05, 21.30 Тэ ле ба ро-
метр.
9.05, 16.45 Се ры ял «Са шка».
10.35 Маст. фільм «Ка ін 
XVІІІ».
12.10 Ме лад ра ма «Упер шы-
ню за му жам».
14.00 Дэ тэк тыў «Ма рыя 
Верн: Бог за стыў у маў чан-
ні».
15.40 «Соmеdу Батл. Без ме-
жаў».
17.50, 1.20 Се ры ял «Сцер вы, 
або Дзі вац твы ка хан ня». За-
ключ ная се рыя.
18.50 Се ры ял «Уні вер».
19.50 Се ры ял «Ін тэр ны».
21.00 Рэ аль ны свет.
21.25 КЕ НО.
21.40 Фут бол. Еў ра-2016. Ад-
бо рач ны матч. Люк сем бург — 
Бе ла русь.

23.40 Ха чу ў тэ ле ві зар!
23.45 Дэ тэк тыў «Ку лі нар».
0.50 Фут бол. Еў ра-2016. Ква-
лі фі ка цыя. Агляд гуль ня во га 
дня.

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 14.20, 19.00, 21.10, 23.35 
«Ка лей да скоп».
8.10 «Дыя@блог Р.S.».
8.40 Су свет нае кі но. «За-
гад ка вае за бой ства ў Ман-
хэ тэ не».
10.20, 15.45, 17.35, 19.15 
«Раз маў ля ем па-бе ла рус ку».
10.25 Дзі ця чае кі но. «Кор-
цік». 1-я — 3-я се рыі.
13.55 «Ста рыя каз кі». Гіс то-
рыя ства рэн ня дзі ця ча га пры-
год ніц ка га філь ма «Кор цік».
14.30 «Ан тон Іва на віч злу ец-
ца». Маст. фільм.
15.50 «Ка мер тон». Арт-гру па 
«Хор Ту рэц ка га».
16.20 Се ры ял «Пра кля ты 
ўтуль ны дом».
17.05 «Гэ ты дзіў ны свет. Чэс-
лаў Не мен». Дак. фільм.
17.40 «Мы з джа за». Маст. 
фільм.
19.20 «Гра на та вы бран за-
лет». Маст. фільм.
20.45 Ка лы хан ка.
21.25 «Іван Ма ка ра віч». 
Маст. фільм.
22.45 Хіт-па рад. «Сто пе сень 
для Бе ла ру сі».

7.35 Аў та спорт. Velcom — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі па дрыф-
тын гу. 4-ы этап.
8.35 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Плэй-оф. «БГК імя Мяш ко ва» 
(Бе ла русь) — «Тар гес-Бе во» 
(Ні дэр лан ды).
10.05 Пляж ны фут бол. Ква-
лі фі ка цыя да ЧС-2015. Ра сія 
— Бе ла русь.
11.10 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма» 
(Ры га) — «Ды на ма» (Мінск).
13.05 Ха кей. Чэм пі я нат Бе-
ла ру сі. «Нё ман» (Грод на) — 
«Юнац тва» (Мінск).
15.00 Бас кет бол. ЧЕ-2015. 
Ква лі фі ка цыя. Бель гія — Бе-
ла русь.

16.55 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Плэй-оф. «Вай во дзі на» (Сер-
бія) — «Тат ран» (Сла ва кія).
18.25 Ха кей. КХЛ. СКА — 
«Ды на ма» (Мінск).
20.50 Час фут бо ла.
21.40 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Плэй-оф.
23.10 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
23.45 Фут бол. Ад бо рач ны 
матч да Еў ра-2016. Люк сем-
бург — 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 «Фа зэн да».
11.55 «Жы ха ры акі я наў».
13.10 «Смак».
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. 
«Вар шаў скае паў стан не. Свае 
і чу жыя».
18.50 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «На стаў ні кі».
22.05 «Ле ген ды Lіve».
22.50 Ка ме дыя «Пры яце лі з 
Бе вер лі Хілз».
0.30 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 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 «Уя ві це са бе».
15.00 «Ін шая кра і на». «Аст ра-
вы шан ца ван ня: што шу кае 
Бе ла русь у Ін да не зіі».
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 Ба я вік «Па крыц цё 
шко ды».
22.15 «Гля дзець усім!».
23.00 «Ва ен ная тай на».

5.00 «180 хві лін на сне дан-
не».
7.45, 23.35 «Бе ла русь сён-
ня».
8.10 Маст. фільм «Два нац-
цаць крэс лаў».
10.50 Дак. се ры ял «У све це 
ежы».
12.00, 15.00, 18.00 На ві ны Са-
друж нас ці (бя гу чы ра док).
12.15 Се ры ял «Агуль ная тэ-
ра пія».
14.10, 0.00 Дак. се ры ял «Тай-
ныя зна кі».
15.15 Ток-шоу «Сло ва за сло-
ва».
16.05 Се ры ял «Чэм пі ён».
18.20, 1.35 Се ры ял «Пят роў-
ка, 38. Ка ман да Ся мё на ва».
21.00 Маст. фільм «Су пер це-
шча для ня ўдач ні ка».
22.50 «На ві ны (бя гу чы ра док) 
куль ту ры».
0.50 Се ры ял «Рус кія стра-
шыл кі».

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, 23.30 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.40 «Вай на ня бач ні каў. Тай-
ны фран та вой раз вед кі».
16.40 «Кас ма на ўты ка».
17.40 Се ры ял «Па куль ста-
ні ца спіць».
19.20 «На ву ка 2.0».
20.50 Се ры ял «Па знай мя не, 
ка лі змо жаш».
23.40 «Ка лі пач нец ца за ра-
жэн не».

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».
15.25 «Ядзім до ма».
16.35 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы».
18.00 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
20.05 Се ры ял «Брат за бра-
та».
22.00 Ана то мія дня.
22.55 Се ры ял «Мян тоў скія 
вой ны».
0.35 Се ры ял «Глу хар. Вяр-
тан не».

7.00, 12.05, 19.00, 20.55, 23.50 
«На двор'е».
7.05, 16.05 Мульт па рад.
7.30 Ба я вік «Галд фін гер».
9.25 Се ры ял «Знік лы без 
вес так».
10.10 Дра ма «Ахоў нік для 
дач кі».
12.10 Дак. се ры ял «Ру ка сяб-
роў ства».
13.30, 18.45 «Тэ ле ма га зін».
14.30 Се ры ял «Вы кра дзе-
ныя».
16.30 «VR-дай джэст».
17.00 Се ры ял «Дры жы кі».
17.50 Се ры ял «Ка ра ле ва 
Поўд ня».
19.05 Се ры ял «Аме ры кан-
цы».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дра ма «Чыр во ная сі-
рэ на».
23.05 Се ры ял «Да смер ці 
пры го жая».

6.00, 4.00 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 0.00 Скетч-шоу «6 кад-
раў».
9.00 «Спы тай це ку ха ра».
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 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».

13.30, 23.15 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
14.00, 3.00 Се ры ял «Ме тад 
Лаў ро вай».
15.00, 2.00 Се ры ял «90210: 
Но вае па ка лен не».
16.00 Ка ме дыя «Боб ро пор-
жа ло вать!».
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 Дра ма «Ха ці ко: са мы 
вер ны ся бар».
1.00 Се ры ял «За ча ра ва-
ныя».

6.00 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.30 На ві-
ны куль ту ры.
9.20, 22.50 Зна ка мі тыя фран-
цу зы. Фер нан дэль. «Гер ку-
лес». Маст. фільм.
11.05 «За ха валь ні кі Ме лі ха-
ва». Дак. фільм.
11.35 «Лі нія жыц ця». Аляк-
сандр Фі лі пен ка.
12.30 «Ха джэн не па па ку тах». 
Маст. фільм. 1-я се рыя.
13.50 «Фран чэс ка Пет ра рка». 
Дак. фільм.
14.10 95 га доў з дня на ра-
джэн ня акт ры сы. Люд мі ла 
Цэ лі коў ская, Юрый Якаў леў, 
Юрый Ва лын цаў у спек так лі 
тэ ат ра ім. Яўг. Вах тан га ва 
«Да мы і гу са ры». За піс 1976 
го да.
16.25 «Су свет ныя скар бы 
куль ту ры».
16.40, 0.40 Да 70-год дзя Ула-
дзі мі ра Спі ва ко ва. Сяр гей 
Рах ма ні наў. «Зва ны».
17.30 «Кас міч ная ады сея. XXІ 
ста год дзе». Дак. се ры ял. 1-я 
се рыя.
18.15 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...»
19.00 «Пра ві лы жыц ця».
19.25 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
19.40 «Пётр Вель я мі наў. 
Лю дзі. Ро лі. Жыц цё». Дак. 
фільм.
20.10 «Тым ча сам».
20.55 Да 70-год дзя ма эст ра. 
«Ула дзі мір Спі ва коў. Дыя ло-
гі з Са ла мо нам Вол ка вым». 
Дак. се ры ял. 1-я се рыя.
21.35 «Ві лі і Ні кі».

0.35 «Фран чэс ка Пет ра рка». 
Дак. фільм.
1.25 «Пе цяр бург скія ін тэ лі ген-
ты. Та ма ра Пят ке віч».

5.00 «У су бо ту... у Ры зе». 
1984 год.
5.50 Дак. фільм «У гас цях у 
ка лек цы я не ра».
6.10 «Нач ная фе е рыя». Кан-
цэрт ная пра гра ма. 1995 год.
7.30 «Аў то граф па су бо тах». 
Сяр гей Ма ка вец кі. 1992 год.
8.00 Маст. фільм «Толь кі ў 
мю зік-хо ле».
9.10 «Шля гер, поп, рок, дыс-
ка». 1987 год.
10.25 Дак. фільм «Уве ча ры 
пас ля пра цы».
11.00 «Пе рад стар там». Кан-
цэрт ная пра гра ма. 1984 год.
12.10 Дак. фільм «Дзей ныя 
асо бы. Аляк сандр Са ку раў і 
яго філь мы».
13.00 «Пя рэс ты ка цёл». За-
баў ляль ная пра гра ма . 1984 
год.
14.00 «Мі ха іл Жва нец кі. Сам-
на сам з са бой...». 1992 год.
15.00 «Тэ ат раль ныя су стрэ-
чы». 1981 год.
16.35 Маст. фільм «Су бот ні 
ве чар».
17.00 «Ма ра фон-15». 1992 
год.
17.50 «Міс тар-Твіс тар». Спек-
такль Цэнт раль на га тэ ат ра 
ля лек п/к С. Аб раз цо ва. 1977 
год.
18.20 Маст. фільм «Ня скон-
ча ны ўрок». 1-я се рыя.
19.25 Дак. фільм «Прос та 
мет ро».
20.00, 2.00 «Мі ну лы час».
21.00 «На ро джа ныя ў СССР».
22.00 «Пра гра ма А». 1989 год. 
1 част ка.
23.00 Дак. фільм «Экс пе ды-
цыя ў Гі ма лаі». 2-я се рыя.
0.00 «Ра ніш няя пош та» ва 
Углі чы. 1989 год.
0.45 Маст. фільм «Ін спек тар 
Гул». 2-я се рыя.
3.00 «Кол ба ча су».
4.00 «Кі на па на ра ма» «Па ра-
лель нае кі но». 1988 год. 1-я 
част ка.

9.30 Аў та- і мо та спорт.
9.45 Сну кер. Мас тэрс.

12.30, 20.00 Тэ ніс. Тур нір Вя лі-
ка га Шле ма. Ад кры ты тур нір 
Злу ча ных Шта таў Аме ры кі. 
Фі нал. Жан чы ны.
14.00, 18.45, 22.30 Тэ ніс. Тур-
нір Вя лі ка га Шле ма. Ад кры-
ты тур нір Злу ча ных Шта таў 
Аме ры кі.
15.15 Ве ла спорт. На цы я наль-
ны тур Іс па ніі.
21.15 All Sports.
21.45 WATTS.
22.00 Пра рэ слінг.
0.00 Тэ ніс. Гейм, сэт і Матс.
0.05 Тэ ніс. Тур нір Вя лі ка га 
Шле ма. Ад кры ты тур нір Злу-
ча ных Шта таў Аме ры кі. Фі нал. 
Муж чы ны.

5.00, 9.00 Се ры ял «Сва-
ты 2».
6.00 Ка ме дыя «Лэ дзі га во-
рыць «не».
7.25 Ка ме дыя «Нянь кі».
10.00 Ка ме дыя «Вы со ка ша-
ноў ны джэнтль мен».
11.50 Ка ме дыя «Асі лак Сан-
та-Кла ус».
13.30, 16.30, 21.00 Се ры ял 
«Сва ты 3».
14.20 Ка ме дыя «Як вый сці за-
муж за міль я не ра».
16.00, 18.55, 21.50, 23.50 
Скетч ком «Па між на мі».
17.25 Ка ме дыя «Госць».
19.20 Ка ме дыя «А ка лі гэ та 
ка хан не?».
22.10 Ка ме дыя «Бам бу».
0.15 Ме лад ра ма «Па той 
бок».
2.10 Се ры ял «Сва ты 1».
3.20 Ка ме дыя «Ла ры Краўн».

6.00 М/ф.
8.00 «Сар дэч на за пра ша ем 
да до му!»
8.40, 18.50, 2.45 «Цу доў нае 
ста год дзе». Се ры ял.
10.20 «Па нен ка і ку лі нар».
10.55, 4.20 «Па спра вах ня-
поў на га до вых». Дак. се ры ял.
12.40, 17.55 «Спра ва Аста ха-
ва». Дак. се ры ял.
13.30 «Прос тыя скла да нас ці». 
Дак. се ры ял.
14.00 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня». Алі ка Сме ха ва.
15.15 «Сто пы тан няў да рос ла-
му». Іры на Ла ба чо ва.

16.00, 22.40, 3.30 «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 «Усё па ча ло ся ў Хар бі-
не». Се ры ял.
21.45, 2.00 «За гад ка для Ве-
ры». Се ры ял. За ключ ная се-
рыя.
23.30 «Быць ча ла ве кам». Се-
ры ял.
0.30 «Ча со ва да ступ ны». Ка-
ця ры на Гу се ва.
1.20 «Без пад ма ну».

5.00 М/ф «Гно меа і Джуль е-
та».
6.30 Жа хі «Пу дзі лы» .
8.30 Тра гі ка ме дыя «Тост».
10.10 Дра ма «Па тры ма ныя 
львы».
12.05 Фан тас ты ка «Вяр тан не 
Су пер мэ на».
14.45 Тры лер «Прэ стыж».
17.05 Ка ме дыя «Пі пец».
19.00 Дра ма «Ад кры тае 
акно».
20.50 Ме лад ра ма «Сэр ца-
ед».
22.50 Дра ма «Ка роль га во-
рыць!».
1.00 Тры лер «Праў да пра Чар-
лі».
3.00 Ка ме дыя «У Мі ні гэ та ў 
пер шы раз».

5.20 Дра ма «Гар пас тум».
7.50 Тра гі ка ме дыя «Пяць зо-
рак».
9.55 Пры го ды «Вост раў шан-
ца ван ня».
11.40 Ка ме дыя «Лёг кае жыц-
цё».
13.30 Ка ме дыя «Нянь кі».
15.25 Тра гі ка ме дыя «Вя сел-
ле».
17.30 Ка ме дыя «Гор ка!».
19.20 Ка ме дыя «Ка хан не ў вя-
лі кім го ра дзе 2».
21.00 Ме лад ра ма «2 дні».
22.40 Ка ме дыя «Да зволь це 
ця бе па ца ла ваць... на вя сел-
лі».
0.20 Ме лад ра ма «Са мною 
вось што ад бы ва ец ца».
1.45 Ме лад ра ма «Во сень скія 
кло па ты».
3.20 Дэ тэк тыў «За бой ства на 
100 міль ё наў».

5.00 Ін жы нер ныя ідэі.
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 Ня мец кая ар мія 
Чэр чы ля.
9.00, 14.00 Апа ка ліп сіс: Дру-
гая су свет ная вай на.
10.00 Фор му ла E.
11.00 Зо ла та го ра да-пры ві-
да.
15.00 Пры ру чыць дра ко на.
16.00 Гіс то рыя жы вёль на га 
све ту.
17.00, 2.00 На зем ная вай на.
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 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.

7.00 Да мы на дрэ вах.
7.50 Аку лы аў та тар гоў з Да-
ла са.
8.40, 20.35, 13.15 Як гэ та 
ўстро е на?
9.10, 13.40, 20.05, 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 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 Скрозь кра то вую на ру.
19.10 Ула да ры ро зу му.
21.00 Хро ні ка за ва я ван ня 
Эве рэс та.
22.00 Го лад: на вы пе рад кі са 
смер цю.
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.
3.55 Хут кія і гуч ныя.
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НА ПІ ЛІ СЯ 
АД НО АД НЫМ?

ЛЕПШ СПЫ НІЦ ЦА,
ЧЫМ РА БІЦЬ КРОК

АД ЛЮ БО ВІ ДА НЯ НА ВІС ЦІ 

ПАНЯДЗЕЛАК,  8 ВЕРАСНЯ

— Са праў ды, мы ма ем до свед у 
гэ тай спра ве. У ін шым фар ма це, але 
з той жа наз вай і мэ та мі, тэ ле пра ект 
зна ё мы тэ ле гле да чам Го мель шчы ны. 
Бу дзем лі чыць, што ця пер у нас — но-
вы па ва рот і кі ру нак. Між ін шым, па ча-
ло ся ўсё ў 2010 го дзе і іні цы я та рам ідэі 
быў наш бы лы кі раў нік Вік тар Ко таў. 
Ён, рус кі па на цы я наль нас ці, вель мі ха-
цеў ба чыць бе ла рус ка моў ны пра ект на 
тэ ле ба чан ні. Ме на ві та та ды над пя ці-
хві лін най пра гра май па чаў пра ца ваць 
як аў тар Свя та слаў Кру пень ка — пе-
да гог, пісь мен нік, па эт, мо ва знаў ца. 
Спа чат ку гэ та бы лі не вя ліч кія за ма-
лёў кі на ней кую вы зна ча ную тэ му — 
на прык лад, пры ві тан не ці раз ві тан не 
па-бе ла рус ку. По тым пра гра ма атры-
ма ла раз віц цё і ў ёй з'я ві ла ся руб ры ка 
«Ма гія мо вы».

— І ў гэ ты ж час вы, Але на, ста лі 
не толь кі рэ дак та рам пра гра мы, але 
і яе вя ду чай…

— Так. Мне ці ка ва бы ло ў гэ тай но-
вай руб ры цы тлу ма чыць фра зе а ла-
гіч ныя зва ро ты. Ве да е це, лю дзі, якія 
на ват больш-менш доб ра раз маў ля-
юць па-бе ла рус ку, рэд ка ўжы ва юць 
фра зе а ла гіз мы. Між ін шым, да гэ тай 

дум кі мя не пад штурх ну лі мае сяб роў-
кі. Яны пра сі лі да па маг чы зра біць хат-
нія за дан ні па бе ла рус кай мо ве сва ім 
дзе цям. Аказ ва ец ца, толь кі не вя лі кае 
ко ла лю дзей ве дае, што аба зна ча юць 
тыя ці ін шыя ўстой лі выя сло ва злу чэн ні, 
улас ці выя на шай мо ве. І да лё ка не ў 

кож на га ёсць фра зе а ла гіч ны слоў нік. 
А сло вы гэ тыя вель мі ці ка выя і пры-
го жыя, і шка да, што іх так ма ла ве да-
юць. На прык лад: збіць з пан та лы ку, 
цыр каць па кро пель цы, абое ра бое, 
асёл ма ля ва ны… Так мы па ча лі раз ві-
ваць руб ры ку і тлу ма чыць, што та кое, 
на прык лад, «дзе ка мар ко зы па се» ці 
«бы ла ў са ба кі ха та»…

— Але ж і гэ та га вам па ка за ла ся 
ма ла…

— Па сту по ва пра гра ма на бы ла тры 
част кі: мы тлу ма чы лі лек січ ныя і гра ма-
тыч ныя асаб лі вас ці бе ла рус кай мо вы, 
фра зе а ла гіз мы, а по тым увя лі руб ры ку 
«Род ныя воб ра зы». У ёй га ва ры лі пра 
гас па дар чыя прад ме ты, які мі ка рыс та-
лі ся бе ла ру сы, іх адзен не і гэ так да лей. 
Бра лі прад мет, які вый шаў з ужыт ку, 
па каз ва лі яго і тлу ма чы лі, для ча го гэ-
тая рэч слу жы ла на шым прод кам. У та-
кім вы гля дзе пра гра ма пра жы ла яшчэ 
два га ды, а по тым ідэя спа да ба ла ся 
3-му бе ла рус ка му тэ ле ка на лу.

— Але ж не ўсё за ста ло ся так, як 
бы ло…

— Урэш це па кі ну лі толь кі наз ву, а 
кан цэп цыю змя ні лі прын цы по ва. Ця пер 
гэ та бу дзе тэ ле вік та ры на для тых, хто, 
маг чы ма, вы ву чаў мо ву ў шко ле, але не 
ка рыс та ец ца ёю ў жыц ці. Гуль цы — не 

знаў цы бе ла рус кай мо вы. 
Ня хай яны па куль ве да юць 
аб ме жа ва ную коль касць 
слоў, але ж хо чуць уз ба га-
ціць слоў ні ка вы за пас і за-
ці ка віць ас тат ніх. Мне час та 
га во раць: «Ха чу раз маў ляць 
па-бе ла рус ку, але ня ма з 
кім, а яшчэ ба ю ся па мы ліц-
ца». Дык у на шай сту дыі не 
со рам на бу дзе раз маў ляць і 
па мы ляц ца. Дзесь ці ж трэ ба 
па чы наць! Ацэн кі ста віць не 
бу дзем — бу дзем толь кі на-
ліч ваць коль касць ба лаў (як 
пад час лю бой гуль ні).

— Коль кі кон кур саў у 
тэ ле вік та ры не?

— Уся го іх бу дзе пяць. 
Мы ра зам бу дзем шу каць 
пра віль ныя сло вы, ад ка зы 
спа чат ку на лёг кія, а по-
тым і на больш скла да ныя 
пы тан ні. Пер шыя два кон-

кур сы — раз мі нач ныя, на хут касць, 
а тры апош нія — твор чыя, у іх трэ ба 
бу дзе па раз ва жаць. Спа дзя ю ся, мы 
ра зам бу дзем шу каць маг чы масць 
і пры гад ваць тое, што ёсць у глы бі-
ні пад свя до мас ці кож на га бе ла ру са. 
Трэ ба бу дзе пе ра клас ці сло ва, сло-
ва злу чэн не і сказ, зга даць сэнс рэд-
ка ўжы ва льна га бе ла рус ка га сло ва — 
для гэ та га ў якас ці пад ка зак бу дуць 
да дзе ны тры ва ры ян ты ад ка заў, адзін 
з якіх пра віль ны. Са мае скла да нае, 
як заў сё ды, — на пры кан цы. Па тлу ма-
чыць сэнс фра зе а ла гіз маў, пры вес ці 
прык лад іх ужы ван ня і на зваць бе ла-
рус кі ці рус кі вы раз-сі но нім. Для тых, 
хто мае до свед у лі та ра ту ры, — цы-
та та з вя до ма га бе ла рус ка га тво ра 
(паэ мы, вер ша або пес ні), якую трэ ба 
пра цяг нуць. А ка лі гуль цы на за вуць 

аў та ра і наз ву — атры ма юць да дат-
ко выя ба лы.

— У та кой пра гра ме па ві нен быць 
экс перт…

— І ён ёсць. Па эт, член Са ю за пісь-
мен ні каў Бе ла ру сі Свя та слаў Кру пень-
ка вы сту пае ў якас ці экс пер та пра гра-
мы. Ён жа бу дзе не толь кі на зі раць за 
хо дам гуль ні, але і вы ра шаць спрэч ныя 
пы тан ні, кан цэнт ра ваць ува гу ўдзель ні-
каў на ці ка вых асаб лі вас цях ужы ван ня 
бе ла рус кіх слоў.

— Хто мо жа стаць удзель ні кам 
пра гра мы «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку»?

— Прак тыч на кож ны ах вот ны. Для 
та го, каб тра піць на пра гра му ў якас ці 
ўдзель ні ка, трэ ба зай сці на наш сайт 
http://tvrgomel.by або сайт ка на ла Бе-
ла русь-3 http://3belarus.by і праз ба-
нер «Раз маў ля ем па-бе ла рус ку» за-
поў ніць за яў ку на ўдзел ка ман ды з трох 
ча ла век, а так са ма прай сці ад бо рач ны 
тур — ад ка заць на сем пы тан няў. Шмат 
лю дзей ужо вы ка за лі за ці каў ле насць, 
але ж мы за пра ша ем усіх. На пра ця гу 
30 хві лін вам за бяс пе ча на не толь кі 
ці ка вае спа бор ніц тва ў ве дан ні бе ла-
рус кай мо вы, але і шмат но вых ура-
жан няў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ
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Га во рым па-бе ла рус ку Га во рым па-бе ла рус ку   ��

НЕ БА ЯЦ ЦА ПА МЫ ЛЯЦ ЦА 
на ву чыць но вы пра ект тэ ле ка на ла «Бе ла русь-3» усіх нас, хто жа дае раз маў ляць на сва ёй род най мо ве

Спа чат ку гэ та бы лі не вя ліч кія 
за ма лёў кі на ней кую 
вы зна ча ную тэ му — на прык лад, 
пры ві тан не ці раз ві тан не 
па-бе ла рус ку. По тым пра гра ма 
атры ма ла раз віц цё і ў ёй 
з'я ві ла ся руб ры ка «Ма гія 
мо вы».

Ця пер гэ та бу дзе тэ ле вік та ры на 
для тых, хто, маг чы ма, 
вы ву чаў мо ву ў шко ле, але не 
ка рыс та ец ца ёю ў жыц ці. Дык 
у на шай сту дыі не со рам на 
бу дзе раз маў ляць і па мы ляц ца. 
Дзесь ці ж трэ ба па чы наць!

Вы ве да е це, што та кое бу літ, пай мен на па мя та е це 
склад «БА ТЭ» і мо жа це на зваць асноў ныя 
дыс цып лі ны бія тло на? Та ды ў вас ёсць усе 
шан цы стаць но вым спар тыў ным жур на ліс там 
ці ка мен та та рам!

Дня мі тэ ле ка нал «Бе ла русь 5» аб' явіў аб па чат ку пра вя-
дзен ня кас тын гу спар тыў ных жур на ліс таў і ка мен та та раў. 
За пра ша юц ца мэ та на кі ра ва ныя, та ле на ві тыя, ха рыз ма тыч-
ныя лю дзі, якія ве да юць спар тыў ную тэ ма ты ку і лю бяць яе. 
Пры ём за явак пра цяг нец ца да 21 ве рас ня 2014 го да.

Як за зна ча юць ар га ні за та ры, по шук но вых та лен таў аб-
умоў ле ны не толь кі кад ра вай па лі ты кай. Пас ля пер ша га 
кас тын гу за ста лі ся лю дзі, якія па роз ных пры чы нах не па-
спе лі за явіць пра ся бе, та му ця пер у іх з'яў ля ец ца вы дат ная 
маг чы масць ска рыс тац ца да дат ко вым шан цам.

— Мы бу дзем пра во дзіць гэ тыя кас тын гі, хут чэй за ўсё, 
рэ гу ляр на. Бо шу ка ем ме на ві та тых, хто за хап ля ец ца спор-
там і хто ха цеў бы пра ца ваць у спар тыў най жур на ліс ты цы. 
Пас ля пра вя дзен ня пер ша га кас тын гу, пе рад ад крыц цём 
тэ ле ка на ла, мы зда бы лі доб ры во пыт, знай шлі пяць кан-
ды да таў, трое з якіх ужо пра цу юць у нас у ды рэк цыі — 
Ра бян ко ва, Та тур і За поль ская. Гля дзім на гэ тых лю дзей і 
ба чым, як яны раз ві ва юц ца, на зі ра ем іх ці ка васць да спра-
вы, — тлу ма чыць сі ту а цыю ды рэк тар тэ ле ка на ла «Бе ла-

русь 5» Па вел БУ ЛАЦ КІ. — Акра мя гэ та га, у Ін сты ту це 
жур на ліс ты кі ад кры лі но вую спе цы яль насць «Спар тыў ная 
жур на ліс ты ка». І мы за ці каў ле ны ў тым, каб са дзей ні чаць 
раз віц цю гэ та га кі рун ку. Бя ром па чат коў цаў і ро бім з іх 
паў на вар тас ных спар тыў ных жур на ліс таў. Та кім чы нам 
мы ама лодж ва ем склад ка на ла. На ша па зі цыя ў тым, што 
бу ду чы ня — за ма ла ды мі.

Асноў ныя па тра ба ван ні да прэ тэн дэн таў: ве дан не спор-
ту, доб рая дык цыя, гра мат ная мо ва і ўмен не ім пра ві за ваць. 
Удзель ні кі кон кур су па він ны да слаць сваё рэ зю мэ і ма тэ ры-
я лы (ар ты ку лы, сю жэ ты) на па пя ро вым нось бі це ці DVD-дыс-
ку, а тыя, хто мае жа дан не па спра ба ваць свае сі лы ў кон-
кур се ка мен та та раў, да сы ла юць ар га ні за та рам DVD-дыск 
з проб ным за пі сам ка мен та рыя спар тыў на га спа бор ніц тва 
пра цяг лас цю не больш за 30 хві лін. Усе ма тэ ры я лы трэ ба 
ад пра віць на ад рас: 220807, г. Мінск, вул. Ма ка ён ка, 9, ці 
на элект рон ную пош ту: sport@tvr.by, па зна чыў шы «Кас тынг 
спар тыў ных жур на ліс таў» ці «Кас тынг ка мен та та раў».

Пад час фі наль на га тэс ці ра ван ня ўдзель ні кі кон кур су 
атры ма юць за пра шэн не ў сту дыю Бел тэ ле ра дыё кам па ніі, 
а пе ра мож цы бу дуць мець маг чы масць пра ца ўлад ка ван ня 
на тэ ле ка на ле «Бе ла русь 5».

Але на ДРАП КО

�

У кам па ніі не каль кіх сяб роў му-
зы кант і вя ду чы вы пра віў ся гэ-
тым ле там у трох тыд нё вае па да-
рож жа на ма та цык лах.

«Марш ру ты для гэ тай ванд роў кі 
мы пад бі ра лі вель мі доў га, пра клад-
ва ю чы шлях та кім чы нам, каб усю 
да ро гу мож на бы ло пра ехаць «вер-
хам», — рас па вя дае Іван. — Не ка то-
рыя ідэі з-за гэ тай умо вы, на жаль, 
не ўда ло ся рэа лі за ваць. На прык лад, 
ка лі мы бы лі ў Ве не цыі, то на пло шчу 
Сан-Мар ка не тра пі лі: ту ды мож на да-
брац ца толь кі па ва дзе, а па кі даць 
ма та цык лы на бе ра зе не ха це ла ся…» 
Тым не менш, сяб ры-бай ке ры на ве-
да лі 21 го рад у 7 кра і нах Еў ро пы, 
па зна ё мі лі ся блі жэй з на цы я наль най 
кух няй і мен та лі тэ там кож най кра і ны, 
а так са ма з асаб лі вас ця мі еў ра пей-
скіх да рог. Свое асаб лі вы да па мож нік 

для ту рыс та, які атры маў ся ў вы ні-
ку гэ та га па да рож жа, прад ста віць 
но вы аў тар скі пра ект «Ежа, да ро га,
рок-н-рол», пер шы вы пуск яко га вый-
дзе ўжо ўве ча ры 11 ве рас ня на тэ ле-
ка на ле АНТ.

«Мы пра вя лі вель мі ня сум ны вод-
пуск. За гэ ты час пра еха лі 8 ты сяч 
кі ла мет раў, — рас па вя дае Іван Ва бі-
шчэ віч, — пе ра жы лі шэ раг пры го д і 
па ло мак і на ўлас ным во пы це пе ра-
ка на лі ся ў тым, што мно гія па пу ляр-
ныя, «рас кру ча ныя» мяс ці ны да лё ка 
не заўж ды леп шыя за аў тэн тыч ныя». 
Шка ду юць удзель ні кі пра ек та толь кі 
пра ад но: у сю жэ ты змяс ці ла ся толь кі 
не вя лі кая част ка пры год, якія ад бы лі-
ся за гэ тыя тры тыд ні. За тое атры маў-
ся, сцвяр джа юць, «са мы сок»!

Дзе: АНТ.
Ка лі: кож ны чац вер у 23.00 

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Тэ ле сет кі Тэ ле сет кі   ��

Да рож ныя бай кі ад бай ке раў 
Тэ ле вя ду чы Іван Ва бі шчэ віч

пра вя дзе ма та цык лет ную эк скур сію па Еў ро пе 

До ля бе ла рус кай мо вы ў тэ ле пра гра мах кра і ны сён ня скла дае 
толь кі ка ля 5% ад агуль на га вя шчан ня ў га дзі ну. Даць маг чы масць 
бе ла ру сам час цей чуць род ную мо ву, а так са ма з да па мо гай 
тэ ле пе ра дач атрым лі ваць лінг віс тыч ныя ве ды — мэ та но ва га 
аду ка цый на га тэ ле пра ек та, які праз ты дзень вы хо дзіць у эфір на 
тэ ле ка на ле «Бе ла русь-3». Вік та ры на «Раз маў ля ем па-бе ла рус ку» 
за клі ка на да лу чыць да ко ла знаў цаў род най мо вы ме на ві та тую 
аў ды то рыю, якая па куль што мае па чат ко выя ве ды, але ці ка віц ца 
мо вай і гіс то ры яй, жа дае вы ка рыс тоў ваць яе ў што дзён ных ста сун ках. 
Жур на ліс ты тэ ле ра дыё кам па ніі «Го мель» на пра ця гу не каль кіх га доў 
ра бі лі ана ла гіч ны пра ект, але ў больш сціс лым фар ма це, на ўзроў ні 
Го мель скай воб лас ці. І вось прый шоў час змя ніць ка нал і маш таб. 
Рэ дак тар тэ ле ра дыё кам па ніі «Го мель» Але на ТРА ЦЭН КА па дзя лі ла ся 
не ка то ры мі сак рэ та мі.

ГО ЛАС ЗА КАД РАМ 
У СПАР ТЫЎ НЫМ ТЭ ЛЕ ЭФІ РЫ З'Я ВЯЦ ЦА НО ВЫЯ ІМ ЁНЫ 

Г
Э ТА так зор кі ў той аў то-
рак сыш лі ся, ці што? Два 
па ве дам лен ні з за ха ду і 
ўсхо ду кра і ны, ад якіх, 

ка лі па чы на еш за дум вац ца і 
ана лі за ваць, па чы нае па кол ваць 
у ка ра нях ва ла соў. У Бы хаў скім 
ра ё не муж чы на аб ліў сваю ка ха-
ную бен зі нам і пад па ліў. Па вод-
ле па пя рэд ніх звес так след ства, 
з-за рэў нас ці, па прын цы пе: 
«Дык не да ста вай ся ж ты ні ко-
му!» А ў Брэс це на огул усё іш ло 
па шэкс пі раў скім ці ляс коў скім 
сю жэ це, гэт кая «Лэ дзі Мак бет 
Бе рас цей ска га па ве та». Жан-
чы не так на да ку чыў муж, што 
яна вы ра шы ла ад яго па зба віц-
ца. Знай шла па тэн цы яль на га 
кі ле ра, які за спра ву не ўзяў ся, 
але па ра ду даў «слуш ную» — 
аб рыд ла га су жэн ца атру ціць. 
Што яна, улас на, і па спра ба ва-
ла зра біць, пры чым зноў жа ў 
леп шых тра ды цы ях кла січ ных 
тра ге дый — ар га ні за ва ла ся-
мей ны пік нік на пры ро дзе і там 
не за ўваж на му жу ежу атру тай 
і пры пра ві ла. Доб ра, што за 
прад пры маль най ка бе тай ужо 
са чы лі пра ва ахоў ні кі, інакш у ня-
шчас на га бы лі ўсе шан цы тра-
піць ка лі не ў да ма ві ну, то на 
баль ніч ны ло жак. Ца на пы тан ня 
бы ла — ква тэ ра ў Брэс це і дом з 
гек та рам зям лі ў вёс цы, якія, ка-
лі б усё прай шло па за ду ма ным 
сцэ на рыі, да ста лі ся б на вас пе-
ча най Ка ця ры не Із май ла вай у 
спад чы ну…

Ця пер крыў дзі це лям све ціць 
рэ аль ны тэр мін зня во лен ня, па-
цяр пе лым — доў гая рэ абі лі та цыя, 
не столь кі фі зіч ная, коль кі ма раль-
ная, бо асэн са ваць, што ча ла век, 
з якім ты дзя ліў стол і ло жак, рап-
там на столь кі ця бе ўзне на ві дзеў, 
што га то вы быў па зба віць жыц ця, 
пе ра жыць гэ та і знай сці сі лы нар-
маль на жыць да лей, — спра ва ня-
прос тая. Тым больш ка лі та бе за 
со рак (а ге ро ям абедз вюх драм 
ме на ві та ад са ра ка да пя ці дзе ся-
ці), ка лі па чы наць ней кія но выя ад-
но сі ны не тое што поз на — вель мі 
скла да на, ды яшчэ пры та кім гор-
кім во пы це…

Ч
А ТЫ РЫ лё сы зла ма лі ся 
за ад но ім гнен не — за 
тое са мае, ка лі быў вы-
бар: зра біць сла ву ты 

адзі ны крок ад лю бо ві да ня на віс-
ці або прос та пай сці ў ін шы бок. 
Усё ж так прос та: ня ма больш па-
чуц цяў, па ва гі, ра зу мен ня, ня ма ні 
шан цаў, ні жа дан ня па спра ба ваць 
усё гэ та вяр нуць — ра зы ходзь-
це ся. Па ўза ем най зго дзе. Ка лі 
не атрым лі ва ец ца — праз суд. 
На вош та да хо дзіць да апош няй 

кроп кі, да краю — за бі ваць, ка ле-
чыць, здзе ка вац ца. Так, дзве гэ-
тыя гіс то рыі, хут чэй, вы клю чэн не, 
чым пра ві ла (і дзя куй Бо гу). Але 
коль кі гіс то рый ін шых, па сут нас ці 
і на ступ ствах не менш жу дас ных, 
за якія на ўрад ці ўхо піц ца пісь мен-
нік ці сцэ на рыст. Я пра тых, якія 
жы вуць пад ад ным да хам, га ду-
юць агуль ных дзя цей і — упо тай 
не на ві дзяць ад но ад на го.

«Ён пры хо дзіць да до му поз на, 
стом ле ны, ад яго ня се пар фу май. 
Ноч чу я пра чы на ю ся, угля да ю ся 
ў яго твар і спра бую зра зу мець, 
ка лі гэ ты ча ла век, яко га без па-
мя ці ка ха ла, стаў чу жым. Ча сам 
хо чац ца на крыць гэ ты твар па-
душ кай і тры маць, тры маць, па-
куль не пе ра ста не ды хаць… Зда-
ра ец ца, лаў лю на са бе яго по зірк 
і ба чу там не пры кры тую па гар ду. 
Знеш не ў нас усё пры стой на, як 
тут за га ва рыць пра раз вод? Ён, 
на пэў на, ду мае тое са мае. Вось 
так і жы вём — не жы вём, а му-
чым ся і ад но ад на го му ча ем», — 
раз ва жа ла ня даў на сяб роў ка, 
якой мы ў на шай жа но чай кам-
па ніі ўпо тай зайз дрос цім: і муж 
ба га ты ды пры го жы, і дом — 
поў ная ча ша, і дзет кі ра зум-
ныя… «Не су мня вай ся, сы ходзь, 
па куль не поз на, бо бу дзеш як 
тая ста рая, у якой ужо на пе ра-
дзе ні чо га не за ста ло ся, ба бу ля 
з вак за ла ў Ашмя нах. Ча ка ю чы 
свой аў то бус, яна гуч на рас каз-
ва ла вы пад ко вай спа да рож ні цы: 
па ха ва ла свай го Бо ле ся — хоць 
на свет бе лы лёг ка гля дзець ста-
ла. Ён жа мя не, лю бень кая, усе 
шэсць дзя сят га доў му чыў, да 
апош ня га дзя нёч ка. Я ж яго ўжо 
так зне на ві дзе ла, так зне на ві дзе-
ла…» Я так ха це ла сяб роў цы ўсё 
гэ та ска заць — і не ска за ла. Яе 
жыц цё, яе лёс, ня хай ду мае са ма. 
Спа дзя ю ся, да кроп кі, ка лі жа-
дан не па клас ці па душ ку на твар 
му жу ста не не адоль ным, яна не 
дой дзе.

Л
Е ТУ ЦЕН НІК і ра ман-
тык Ула дзі мір Ка рат ке-
віч, які ве рыў у веч нае 
ка хан не і, зда ец ца, усё 

жыц цё яго шу каў, у «Дзі кім па-
ля ван ні…» на пі саў сло вы ад ной 
ста рой ба ла ды — ад но з леп шых, 
на мой по гляд, вы зна чэн не ка-
хан ня: «І яны ад но ад на го пі лі…» 
А ў ка гось ці з ма ла дзей шых аў та-
раў да вя ло ся ня даў на пра чы таць 
ін шае: «На пі лі ся ад но ад ным да 
ха лод на га пра цве ра зен ня». Чы-
ёй тут праў ды больш? А гэ та як 
па шан цуе…

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ
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