
СМЕХ, СЯБ РОЎ СТВА, РОК-Н-РОЛ
Ён — тэ ле рэ жы сёр, кліп мей кер і ме ла ман са ста жам, яна — 

жур на ліст ка і вя ду чая му зыч ных тэ ле пра грам, а ў тан дэ ме
яны не толь кі баць кі дзвюх да чок, але і ства раль ні кі шэ ра гу 
па пу ляр ных пра ек таў і «хрос ныя феі» мност ва бе ла рус кіх 
ар тыс таў і ка лек ты ваў. Яны ра зам — мож на па-доб ра му па-
зайз дрос ціць — 26 га доў! «Плюс яшчэ год «у гра ху», — іра-

ніч на ўдак лад няе Ак са на Ве чар. Пры чым «ра зам» — увесь 
гэ ты час лі та раль на 24 га дзі ны ў су ткі, і на пра цы, і до ма. 
Зра зу ме ла, мно гім з нас так са ма ха це ла ся б ва ло даць сак-
рэ там тры ва лай сям'і: як за та кі пра цяг лы час не ста міц ца 
ад но ад ад на го?

— А тут рас каз ваць ня ма ча го, — сцвяр джае Ак са на Ве чар. — 
За ўсе мі ну лыя га ды мы кож ны год, уя ві це, умуд ра лі ся за -
быц ца пра дзень улас на га вя сел ля. Ус па мі на лі праз ты дзень, 
праз не каль кі дзён, у леп шым вы пад ку на заўт ра, а са му да ту, 
як на зна рок, пра пус ка лі — хі ба што на 15 і 25 га доў па ста ві лі 
са бе гэт кія па мят ныя за руб кі на мозг, каб больш ці менш ура-
чыс та ад зна чыць... Гэ та я да ча го вя ду: мы не ад чу ва ем, што 
мі ну ла «столь кі ча су», мы яго на огул не за ўва жа ем. На пэў на, 
уваж лі ва со чыш за ча сам і вя дзеш яго ўлік, ка лі ця бе неш та 
стам ляе — а ў на шым вы пад ку ўсё ад бы ва ец ца не як са мо са-
бой... Але, без умоў на, гэт кае маё транс цэн дэн таль нае тлу ма-
чэн не не ад мя няе прос тых, пры зем ле ных рэ чаў. На прык лад, 
та го, што ў сям'і па трэб на бяз меж нае цяр пен не — вя до ма, мы 
не та кая ідэа льная па ра, што без адзі на га па про ку вы тры мае 
24 га дзі ны твар да тва ру, прос та мност ва на шых спрэ чак 
за ста ец ца «за кад рам». І ўсё ж чым рас тлу ма чыць, што за 
больш як чвэрць ве ку мы не ста мі лі ся быць по бач? Ве да е це, 
ёсць та кі цу доў ны фільм «Хто пад ста віў тру са Ро джэ ра», і 
ка лі ў муль цяш най пры га жу ні Джэ сі кі Рэ біт пы та юц ца, што 
яна знай шла ў тру сі ку, тая ад каз вае: «Вы не ра зу ме е це — з 
ім ве се ла!» Гэ та фар му лёў ка на са мрэч мно гае тлу ма чыць, у 
пры ват нас ці, у ма ім вы пад ку. Бо ка хан не — та кая рэч, якая 
з ча сам транс фар му ец ца ў неш та ін шае, але гэ та ра зу ме еш 
толь кі з уз рос там. Ня даў на То ля мне ска заў: «Ак сан ка, ты та кі 
клас ны ся бар!» І гэ та, між ін шым, так са ма да ра го га каш туе, 
бо ін шае сяб роў ства леп шае за пад лет ка выя мі ла ван ні...

— Ма быць, за столь кі га доў у ва шай сям'і скла лі ся 
агуль ныя звыч кі, тра ды цыі?

— Мы ў гэ тым сэн се зу сім ня ўдзяч ная па ра: ні я кіх там 
аба вяз ко вых ня дзель ных абе даў з дзець мі або вя чэр ніх па ся-
дзе лак пры свеч ках з ке лі хам ві на — усе гэ тыя ра ман тыч ныя 
кі нош ныя штам пы прай шлі мі ма нас, — смя юц ца Ве ча ры.

А ПЕС НІ — ДА ВО ЛІ АД НОЙ
Спя вак і аран жы роў шчык, тэ ле вя ду-

чы і прад стаў нік Бе ла ру сі на «Еў ра ба-
чан ні» Тэа (Юрый Ва шчук) і спя вач ка, 
тэ ле вя ду чая, біз нес-лэ дзі Воль га Ры-
жы ка ва на са мрэч зна ё мыя ўжо больш 
як 10 га доў — з та го ча су, як уча раш няя 
школь ні ца Воль га пад сцэ ніч ным псеў-
да ні мам DANA толь кі-толь кі вый шла на 
бе ла рус кую му зыч ную сцэ ну. Але та ды 
да лей за ўза ем ную сім па тыю спра ва 
не зай шла. Бліз кія ста сун кі за вя за лі ся 
толь кі ў 2014 го дзе, а агуль ны ся мей ны 
стаж у па ры па куль што сціп лы — уся го 
1,5 го да.

На пэў на, толь кі ля ні вы не чуў за баў-
ную гіс то рыю пра тое, як Юрый Ва шчук 
пад бі раў для бу ду чай жон кі за ру чаль ны 
пярс цё нак, каб пра па но ва ру кі і сэр ца 
ста ла для яе сюр пры зам: «Я схіт рыў —
па куль ра біў Воль зе ма саж рук, не -
за ўваж на зняў па трэб ныя мер кі і ўжо з 
імі па бег у юве лір ную кра му». А са му 
пра па но ву спя вак і тэ ле вя ду чы зра біў 
пад час ад па чын ку ў Егіп це, на бе ра зе 
мо ра, пад вель мі пры го жы за хад сон ца —
ра ман ты ка, дый го дзе! На ту раль на, 
што Воль га ў ад каз не цяг ну ла час з 
ка кет лі вым «я па ду маю», а ад ра зу па га-
дзі ла ся — і ле там 2015-га па ра згу ля ла 
вя сел ле.

З ле таш няй вяс ны ма ла дыя лю дзі ра зам і до ма, і на пра цы — 
у эфі ры пра гра мы «Доб рай ра ні цы, Бе ла русь!», — і, мяр -
ку ю чы па су мес най ра ман тыч най кам па зі цыі «Нам очень», 
та кое ста но ві шча іх больш чым за да валь няе.

СЯМ'Я ПА-ЗА КАН КУ РЭН ЦЫ ЯЙ
У ця пе раш ні, ва ўсіх сэн сах бя гу чы, час служ бо вы ра ман 

Юліі Радзь ко вай і Ула дзі мі ра Пяр цо ва — ні бы на су пе рак 
мо дзе на імк лі васць, гэт кая кла січ ная схе ма ста сун каў. Фун-
да мент для бу ду чай сям'і быў за кла дзе ны амаль 10 га доў 
та му, ка лі Юлія вя ла на ві ны на СТБ, а Ула дзі мір уз на чаль ваў 
ды рэк цыю тэ ле ка на ла «РТР-Бе ла русь» — абод ва ка на лы 
раз мя шча лі ся ў ад ным бу дын ку, та му іх су пра цоў ні кі су стра-
ка лі ся час та. Зрэш ты, яшчэ не каль кі га доў ма ла дыя лю дзі 
пры гля да лі ся ад но да ад на го, ха дзі лі на спат кан ні — і толь кі 
пе ра ка наў шы ся ў сі ле і тры ва лас ці па чуц цяў, на кі ра ва лі ся ў 
ЗАГС. Ця пер Юлія вя дзе ін фар ма цый ныя вы пус кі на «Бе ла-
русь 1», Ула дзі мір жа кі руе на цы я наль ным прад стаў ніц твам 
Між дзяр жаў най тэ ле ра дыё кам па ніі «МІР».

— Вы ўсю да ро гу — ка ле гі, але не са слу жыў цы. Гэ та 
так су па ла або пра ца ваць у роз ных струк ту рах для вас 
прын цы по ва?

— Так, гэ та прын цы по вая па зі цыя, — па га джа ец ца Юлія 
Пяр цо ва, — бо ўсё ж хо чац ца раз ме жа ваць сям'ю і пра цу. 
Без умоў на, здо ра ва, што ў нас ад на пра фе сія, — бо на конт 
асвят лен ня ад ной і той жа па дзеі ў нас мо жа быць сваё мер ка-
ван не, і ці ка ва ім па дзя ліц ца, у не чым па спра чац ца, а ў не чым 
спы таць па ра ды. Я лі чу му жа пра фе сі я на лам сва ёй спра вы і 
да вя раю яго чуц цю і ацэн кам. З іншага бо ку, ча сам не ўда ец-
ца аб стра га вац ца ад пра цы, мы як тэ ле ві зій ні кі, бы вае, яшчэ 

ней кі час не «пе ра клю ча ем ся» з асаб лі ва важ най тэ мы і ня сём 
гэ та ў сям'ю. Але ста ра ем ся час цей усё ж ад па чы ваць і зай-
мац ца ўлас ны мі спра ва мі — на прык лад, на ле та на ша дач ка 
пой дзе ў шко лу, так што баць коў ска га кло па ту ха пае.

На ват ка лі іх нія ка на лы вы сту па юць пра мы мі са пер ні ка-
мі — ска жам, у час пра фе сій на га кон кур су «Тэ ле вяр шы ня» — 
Пяр цо вы заўж ды го ра ча пад трым лі ва юць ад но ад на го.
«Ка лі я пе ра ма гаю, муж ра ду ец ца за мя не, і на ад ва рот. Так 
што хва ра ві тай кан ку рэн цыі ў нас ня ма, толь кі зда ро вая», — 
смя ец ца Юлія.

А яшчэ сям'я ста ра ец ца, ня гле дзя чы на пра цоў ную за-
груз ку, больш ча су ба віць ра зам. У Пяр цо вых ёсць улю бё ная 
тра ды цыя — па да рож ні чаць усім утра іх на аў то. «Ка лі га вор ка 
пра вы хад ныя дні, то гэ та па езд кі па Бе ла ру сі — час та ез дзім 
у Ві цебск, які вель мі лю бім; ка лі ж на пе ра дзе ўвесь 
вод пуск, то збі ра ем ся ў Іта лію, дзе нам заўж ды ўтуль-

на і кам форт на, і там ужо шмат 
сяб роў. Ез дзім ту ды што год, 
але кож ны раз пра клад ва ем 
но вы марш рут, каб па гля дзець 
роз ныя га ра ды і блі жэй па зна-
ё міц ца з роз ны мі куль тур ны мі 
тра ды цы я мі».

СПАТ КАН НЕ 
ПРАЗ САЦ СЕТ КІ

Кі раў нік па пу ляр най пра гра-
мы «Доб рай ра ні цы, Бе ла русь!» 
Але на Дзяш ке віч і эка на міч ны 
агля даль нік АТН, вя ду чы пра-
грам «Сфе ра ін та рэ саў», «На-
ві ны эка но мі кі», «Эка но мі ка 
дня» Сяр гей Во ляк у сце нах 
Бел тэ ле ра дыё кам па ніі амаль 
не пе ра ся ка лі ся, хоць Сяр гей 
як раз у ра ніш нім «тэ ле бу дзіль-
ні ку» вёў эка на міч ную руб ры ку. 
«Ві зу аль на я, вя до ма, ве да ла, 
што ёсць та кі вя ду чы, але ду-
ма ла ча мусь ці, што яго імя 
Па вел, — ві даць, па ана ло гіі з 
гу ма рыс там Па шам Во лям, — 
пры зна ец ца Але на. — А на огул 
мы па зна ё мі лі ся ў са цы яль ных 
сет ках. Спа чат ку «пе ра ся ка лі-

ся» ў ней кіх за пі сах, ка мен та ры ях, по тым да да лі ад но ад на го ў 
сяб ры, а да лей ужо блі жэй па зна ё мі лі ся ў жыц ці — і ўсё...»

На са мрэч гэ та «ўсё» ўклю чае не толь кі гар мо нію і ра зу-
мен не па між Але най і Сяр ге ем, але і сяб роў ства іх дзя цей ад 
мі ну лых шлю баў. Ця пер іх пя цё ра і яны ад на сям'я, у якой ня ма 
ўста ноў кі «не вяр тац ца до ма да тэ мы пра цы».

— Без умоў на, лю дзям ці ка вей, дый пра сцей быць ра зам, 
ка лі твая дру гая па ла він ка не прос та вы слу хае твае ра бо чыя 
на ві ны, а зра зу мее і ад чуе гэ тыя рэ чы на больш глы бо кім, тон-
кім уз роў ні. Для нас гэ та важ на — аб мень вац ца мер ка ван ня мі, 
ка лі мы гля дзім пе ра да чы бе ла рус кіх або за меж ных ка на лаў. 
На пэў на, у гэ тым і ёсць адзін з сак рэ таў тры ва лай, па спя хо вай 
сям'і — нам заўж ды ці ка ва раз маў ляць адно з ад ным, дзя ліц-
ца пра фе сій ны мі на зі ран ня мі, у тым лі ку пры дзе цях і ра зам 
з дзець мі, якія рас туць у гэт кай тэ ле ві зій най ат мас фе ры і 
пры звы чай ва юц ца вы каз ваць і ад стой ваць свае дум кі.

На пра цы Але не і Сяр гею ня ма ка лі не тое што аб мер ка-
ваць бя гу чыя на ві ны, але і прос та су стрэц ца. «Доб ра, ка лі раз 
на ме сяц уба чым ся ў ліф це або ў ка лі до ры», — жар туе тэ ле-
ві зій ная па ра. Але ка лі вы па дае пе рад ыш ка, яны ста ра юц ца 
на ле жаць толь кі сям'і і дзе цям. На прык лад, у Во ля каў ёсць 
звыч ка па да рож ні чаць ра зам — а пе рад чар го вай па езд кай 
ла дзіц ца гуль ня, дзе кож ны па чар зе пры гад вае фак ты і ўра-
жан ні ад мі ну ла га па да рож жа, і хто ўспом ніць больш за ўсіх, 
той і вый граў. «Мы шмат смя ём ся, згад ва ю чы не ка то рыя 
мо ман ты, і гэ та гуль ня да зва ляе не толь кі ў дум ках на ноў 
пе ра жыць мі ну лыя ванд роў кі, але і нам стаць блі жэй ад но да 
ад на го», — з цеп лы нёй рас каз вае Але на Во ляк.

А хто яшчэ?
� Ра сій скі ра дыё- і тэ ле вя ду чы Ілья Ко ла саў, які ўжо 

больш як 1,5 го да вя дзе пра гра му «Кон ту ры» на АНТ, 
пе ра вёз у Мінск сваю сям'ю. А ня даў на яго жон ка Але на 
Дан ні ка ва ста ла ад ной з вя ду чых апе ра тыў най кры мі-
наль най хро ні кі «НЗ.by» на ка на ле «НТБ-Бе ла русь».

� За гад чык ад дзе ла кры мі наль ных на він АТН, вя ду-
чая «Зо ны Х» Ві я ле та Са ка ло віч і па лі тыч ны агля даль нік 
АТН Сяр гей Ха мян тоў скі ра зам ужо больш як 12 га доў.

� Так са ма ў Агенц тве тэ ле на він, якое ка ле гі ча сам 
у жарт на зы ва юць «ся мей най куз няй», па зна ё мі лі ся рэ-
дак та ры ад дзе ла кры мі наль ных на він Сяр гей Шу ман скі 
і Ка ры на Па шко ва, служ бо вы ра ман якіх ла гіч на за вяр-
шыў ся вя сел лем.

На са мрэч, вя до ма, гэ та да лё ка не поў ны спіс — на 
бе ла рус кім тэ ле ба чан ні ўтва ры лі ся дзя сят кі сем' яў. Як, 
зрэш ты, і ў мно гіх ін шых вя лі кіх кам па ні ях і ар га ні за цы ях, 
бо служ бо вы ра ман — з'я ва, якая не за ле жыць ад мес ца, 
ча су і ўзрос ту...

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
Фо та: прэс-служ ба БТРК і з аса біс тых ар хі ваў ге ро яў.

Ра ман з кад рам
Тэ ле ра ман — гэ та, на огул, фар мат тэ ле ві зій ных шмат се рый ных філь маў ро дам з фран цуз скай Ка на ды, 
ана лаг ла ці на а ме ры кан скіх «мыль ных опер». Ад нак, па куль яшчэ кан чат ко ва не раз ве яў ся ў шэ рых 
буд нях ра ман тыч ны флёр Дня ўсіх за ка ха ных, ус пом нім пра ін шыя тэ ле ві зій ныя ра ма ны са шчас лі вым 
фі на лам — гіс то рыі вя до мых ся мей ных пар, якія скла лі ся ўнут ры або дзя ку ю чы тэ ле ба чан ню.


