
6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра нi-
цы, Бе ла русь!
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла-
дам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
23.10 На вi ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 22.50 Зо на Х.
9.10, 17.45 У цэнт ры ўва гi.
10.00 Мю зiкл «Тры муш ке-
цё ры».
12.15 Дзень у вя лi кiм го ра-
дзе.
13.15 «Зор нае жыц цё». «Зор-
ныя здра ды».
14.15 Ва кол пла не ты.
15.15, 18.40 На вi ны рэ гi ё на.
15.25 Жур на лiсц кае рас сле-
да ван не.
15.55 Дак. се ры ял «Аз бу ка 
доб ра га са ма ад чу ван ня».
16.25 Усё як трэ ба!
16.55 Ме лад ра ма «У Бо га 
свае пла ны».
19.20 Спе цы яль ны рэ пар таж 
АТН.
20.00 Се ры ял «Зем скi док-
тар. Жыц цё на но ва». 1-я 
се рыя.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «Мас коў скi 
дво рык». 1-я се рыя.
23.25 Дзень спор ту.
23.40 Тры лер «Пас ля пра-
чы тан ня спа лiць».

7.00 Ра нi ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Дэ тэк тыў «Па ца-
лу нак Сак ра та».
10.15 На вi ны на двор'я.
10.50 Фiльм — дзе цям «Гос-
ця з бу ду чы нi». 1-я се рыя.
12.10 Ка ме дыя «Фор му ла 
ка хан ня».
14.20 Пад гры фам «Вя до-
мыя».
14.50 Ка ме дыя «Печ кi-ла-
вач кi».
16.50, 23.30 Се ры ял «След-
ства вя дзе Да Вiн чы».
19.00 Се ры ял «Лю дзi Шпа-
ка».

21.25 КЕ НО.
21.30 Дэ тэк тыў «Мес ца су-
стрэ чы змя нiць нель га». 1-я 
се рыя.
22.55 Дак. се ры ял «Будзь у 
то ну се».

8.00, 12.00, 16.00, 0.25 «Мой 
го рад». За лес се.
8.15, 11.45, 20.15 «Най мен ні 
і воб ра зы».
8.30 «Да кра нан не». Эк скур сія 
па На цы я наль ным мас тац кім 
му зеі Бе ла ру сі.
9.00 «Ча ла ве чы го лас». Тэ ле-
спек такль.
10.00, 17.30 «Над звы чай ныя 
пры го ды Дзя ні са Ка раб лё-
ва». Маст. фільм. 1-я се рыя.
11.05, 18.40 «Смя ю ся... Пла-
чу... Люб лю...». На род ная 
ар тыст ка Бе ла ру сі Ва лян ці-
на Га я вая.
12.15, 20.45 «По лы мя». 
Маст. фільм.
14.45 «Па спець да но чы». 
Фільм-парт рэт.
15.15 «Зна кі лё су. Вік тар 
Казь ко». Дак. фільм.
15.45 «Ваў чы ха па мя нуш цы 
Дая». На ву ко ва-па пу ляр ны 
фільм.
16.15, 23.15 «Май стар». Дак. 
фільм.
19.20 «Гіс то рыя бе ла рус ка га 
тэ ат ра. На ра джэн не». Дак. 
фільм.
19.50 «Ка мер тон». Пі я ніст 
Сяр гей Та ра саў.
20.30 Ка лы хан ка.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб цiт ра мi), 
20.30 На шы на вi ны.
6.05 «На ша ра нi ца».
9.05 Кон ту ры.
10.05 «Жыць здо ра ва!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На вi ны спор ту.
11.10 Се ры ял «За кры тая 
шко ла».
12.10 Се ры ял «Жа но чы док-
тар 2».

13.10 «Доб ра га зда ро вей-
ка!».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Ан ге лi на Вовк. Жан-
чы на, якая вя дзе».
16.15 «Зра зу мець. Да ра-
ваць».
16.55 «Да вай па жэ нiм ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лiк». 
«Час шпi ё наў. «Двуй ка» су-
праць НКУС».
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Ад люст ра-
ван не».
22.15 Се ры ял «Цю до ры».
0.25 Ка ме дыя «Ноч з Бет 
Ку пер».
2.20 Нач ныя на вi 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».
9.40 «Вя лі кае сне дан не».
10.20 «Гля дзець усім!».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 «Сло ва жан чы не». Се-
ры ял.
12.30 «Джэй мі: у по шу ках 
сма ку».
13.00 «Жан чы ны ХХ ста год-
дзя». «Бар ба ра Стрэй занд. 
Смеш ная лэ дзі з жа лез ным 
ха рак та рам».
13.50 «Вя лі кі го рад».
14.30 «Зор ны рынг». Дай-
джэст. «Пес ні пра ка хан не».
15.30 «Ежа ба гоў».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Пад аба ро най».
18.30 «Пад ма ну тыя на ву-
кай».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Доб ры ве чар, ма лы».
20.30 Маст. фільм «Тры ва-
лая аба ро на».
23.00 «Ва ен ная тай на».
0.45 «Эніг ма». Се ры ял.

5.00 Се ры ял «Агонь ка хан-
ня».
6.40 Се ры ял «Ара бе ла».
7.05 «Цік-так».
7.20 М/с «Смя ша ры кі».
8.30 Се ры ял «Ёхан ды 
Мар'я».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
На ві ны Са друж нас ці (бя гу чы 
ра док).
9.10, 3.20 Маст. фільм «Дом 
на дзю нах».
10.40 «Да вед нік».
11.10 Дак. фільм «У све це ка-
мен ных джунг ляў».
12.25 Се ры ял «Ка ман да».
14.00 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы».
14.30 «Агуль ны ін та рэс».
15.25 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».
17.00, 22.10 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
18.30, 0.40 Се ры ял «За кон і 
па ра дак».
21.25 Дак. фільм «У све це 
лю дзей».
23.00 Се ры ял «Муж чы ны не 
пла чуць».

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 «Ранішняя@пошта».
12.00 «Пра мы эфір».
13.00 «Асаб лі вы вы па дак».
13.50, 16.50, 19.50, 23.30 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 «1000 дро бя зяў». Ток-
шоу.
15.10 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.55, 22.30 Се ры ял «Зем скі 
док тар. Пра цяг».
17.15 Мяс цо вы час. Вест-
кі—Маск ва.
17.30 Вест кі. Дзя жур ная 
часць.
17.50 Се ры ял «Тай ны ін-
сты ту та вы са ка род ных 
дзяў чат».
18.50 Се ры ял «Еф ра сін ня. 
Та еж нае ка хан не».
20.40 Се ры ял «Лед ні каў».

23.40 «Дру гое Хры шчэн не 
Ру сі».
1.40 Се ры ял «Па ца луй це 
ня вес ту!».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.40, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
11.00 «Да су да».
12.00 «Суд пры сяж ных».
13.30 Се ры ял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».
15.10 «Спра ва гус ту».
15.35, 18.30 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
16.25 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
17.35 Се ры ял «Бра це ні кі».
19.35 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы».
21.20 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы».
23.05 Сён ня. Вы ні кі.
23.30 Се ры ял «Глу хар. Пра-
цяг».

7.00, 12.15, 18.35, 21.00, 23.40 
«На двор'е».
7.05 «На ры бал ку».
7.20 М/с «Лі га спра вяд лі вас-
ці».
7.40, 14.25 Се ры ял «Пу а ро 
Ага ты Крыс ці».
9.25, 17.45 Се ры ял «Дзён ні-
кі вам пі ра».
10.10 «Сі не ма тог раф». Маст. 
фільм «Сі ма рон».
12.20 Тры лер «Во раг дзяр-
жа вы».
16.10 Мульт па рад.
16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Кам пань ё-
ны».
18.40 Се ры ял «Пра слуш-
ка».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.05 Тры лер «Асаб лі вае 
мер ка ван не».

6.00, 1.00 «PLAY».
8.00, 14.00, 18.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».

8.30, 17.30 «С.У.П.».
9.00 «Жон кi алi гар хаў».
10.00, 19.00 Се ры ял «Ме тад 
Лаў ро вай».
11.00, 22.20 Се ры ял «Мар-
го ша».
12.00 «Ад ны до ма».
12.30 «Ку ды пры вод зяць ма-
ры».
13.00, 16.30 Скетч-шоу «Анек-
до ты».
13.30, 17.00 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсiх».
14.30, 23.30 «Улёт нае вi-
дэа».
15.00 Се ры ял «Ка дэц тва».
16.00, 18.30 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
20.00 Се ры ял «Та та вы доч-
кi. Ня вес ты».
21.10 Се ры ял «Дзет ка».
0.00 «Да рож ныя вой ны».
0.30 «Ч.П?».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
12.00 На вi ны.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 Ра нi ца з 
IН ТЭР ам.
9.10 Маст. фiльм «Па ра чыр-
во ных яб лы каў».
10.30, 16.50, 1.30 Ся мей ны 
суд.
11.15 Фе е рыя па да рож жаў.
11.35, 22.45 Ле ген ды бан дыц-
кай Адэ сы.
12.20, 15.40 Дак. се ры ял 
«Парт рэ ты дзi кай пры ро-
ды».
12.40, 18.25, 5.10 Се ры ял 
«Анёл-ахоў нiк».
13.25 Па за во чы.
14.10, 23.05 Дак. се ры ял «Га-
лi вуд скiя па ры».
15.00, 0.45 Су до выя спра вы.
16.00 Фор му ла ка хан ня.
17.35 Да вай па жэ нiм ся!
19.15, 2.15 Дак. се ры ял «Мес-
цы сi лы».
20.00, 3.00 Пад ра бяз нас цi.
20.30 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».
21.15, 3.30 Се ры ял «Лю дзi 
i це нi-2».
22.00, 5.55 Се ры ял «Служ ба 
21, або Ду маць трэ ба па зi-
тыў на», 1-я се рыя.

23.55, 4.15 Дак. фiльм «За-
будзь це ся сло ва смерць».
6.40 Кра i на смя ец ца.

5.00 «Быў час». 2009 год.
6.00 «Ле та сту дэнц кае». Дак. 
фільм.
6.40 «Ва кол сме ху». Бе не фіс 
пісь мен ні ка Ся мё на Аль та ва. 
1990 год.
8.00 «Пес ня-81». 2-е ад дзя-
лен не.
9.00 «Не ча ка лі, не га да лі». 
Маст. фільм.
10.30 «Па куль усе до ма». 
1993 год.
11.00, 13.05 «Смех лан гус-
ты». Спек такль тэ ат ра імя 
Ма я коў ска га. 1991 год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
14.00 «Су стрэ чы з Алай Пу га-
чо вай». Фільм-кан цэрт. 1984 
год.
15.20 «Што? Дзе? Ка лі?». 
Паў фі наль ная гуль ня. 1986 
год.
17.00 «Лім па по». 1992 год.
17.40 «Ка лі хо чаш быць зда-
ро вым». 1986 год.
18.00 «Пад зна кам «Пі». 1992 
год.
18.35 «Пра фе сія — след чы». 
Маст. фільм. 1-я се рыя.
19.45 «Плас ты лі на вая ва ро-
на». М/ф.
20.00, 2.00 «Час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Му зы ка ў тэ ат ры, у 
кі но, на ТБ» «Му зы ка ў філь-
мах Эль да ра Ра за на ва». 1981 
год. 1-я част ка.
23.00 «Су стрэ ча з Вах тан гам 
Кі ка бі дзэ». 1988 год.
0.40 «Мы, якія ні жэй пад пі-
са лі ся». Маст. фільм.
4.00 «Кі на па на ра ма».1981 
год.

9.30, 11.00, 15.00, 23.45 Чэм-
пi я нат све ту па вод ных вi дах 
спор ту.
14.00 Ве ла спорт. Тур дэ 
Франс.

16.15 Ве ла спорт. Тур Ва ло-
нii.
18.00, 21.00, 1.15 Фут бол. 
Чэм пi я нат Еў ро пы. Жан чы-
ны.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
«Па мiж на мi».
5.15, 8.00, 12.55, 2.20 Се ры-
ял «Маё вя лi кае грэ час кае 
жыц цё».
6.15 Ка ме дыя «Я бу ду до ма 
да Ка ляд».
7.40, 10.35, 15.45, 16.45, 
20.45, 21.50, 23.55, 1.45 «Ка-
ме ды ян ты». Леп шае.
9.00 Ка ме дыя «Шпi ён скiя 
страс цi».
11.15 Ка ме дыя «На ад ва-
рот».
14.10 Мю зiкл «Да ро га на Ба-
лi».
16.00, 21.00 Се ры ял «Доў га i 
шчас лi ва».
17.20 Ме лад ра ма «Ня вес та з 
та го све ту».
19.20 Ка ме дыя «Ка хан не на 
вост ра ве».
22.10 Ка ме дыя «Вы са ка род-
ны ве не цы я нец».
0.10 Ка ме дыя «Бла кiт на во кi 
Мi кi».
3.25 Ка ме дыя «Вя лi кi Ру-
перт».

2.00, 8.00, 14.00 Фільм-каз ка 
«Ка нёк-гар бу нок».
3.20, 9.20, 15.20 М/с «Гір-
лян да з ма лых», фільм 1-ы. 
«Асця рож на, мал пач кі!». М/ф 
«Лі са і дрозд».
4.00, 10.00, 16.00 М/с «Вя лі-
кая эн цык ла пе дыя пры ро ды». 
Каз кі на ро даў све ту. «Алі-ба-
ла і со рак раз бой ні каў».
5.00, 11.00, 17.00 Маст. фільм 
«Смак хал вы». М/ф «Сін дбад-
ма ра ход».
6.30, 12.30, 18.30 М/с «Ле ген-
да пра Зо ра».
7.00, 13.00, 19.00 «Уро кі цё-
тач кі Са вы». Збор нік м/ф: 
«Пісь мо». «Зі мо вая каз ка». 
«Дзе ж медз ве дзя ня?».

6.00 М/ф.
8.00, 3.30 «Ка мі сар Мег рэ». 
Се ры ял. За ключ ная се рыя.
9.00, 18.30, 1.55 «Фат ма-
гуль». Се ры ял.
10.45, 17.00 «Па ра лель ны 
свет». Дак. се ры ял.
11.45, 16.00 «Ва раж біт ка». 
Дак. се ры ял.
12.45, 18.00 «Па ляў ні чыя на 
пры ві даў». Дак. се ры ял.
13.50 «Се зон па ля ван ня 3». 
Ані ма цый ны фільм.
15.00, 23.15 «Мен та ліст». Се-
ры ял.
20.15 «Апош няя су стрэ ча». 
Се ры ял.
21.15, 4.20 «Да ра гая Вен дзі». 
Маст. фільм.
0.10 «Кан ты ну ум». Се ры ял.
1.00 «Па ляў ні чыя на чу жых». 
Се ры ял.
1.55 «Фат ма гуль». Се ры ял.

5.00, 14.45 Фэн тэ зі «Буй ная 
ры ба».
7.15 Дра ма «Аван сцэ на».
9.30 Дра ма «Ад ступ ні кі».
12.50 Дра ма «Да ра гі Джон».
17.00 Ка ме дыя «Зна ём ства з 
баць ка мі».
19.00 Дра ма «Це ла а хоў нік».
21.00 Тры лер «Ула да стра-
ху».
23.10 Дра ма «Апош няя за-
сло на».
0.50 Ме лад ра ма «Шчас ліў-
чык».
3.00 Дра ма «8 мі ля».

6.00 Дра ма «Адзі ная».
8.00 Ме лад ра ма «Гу вер нант-
ка».
10.00 Дра ма «Мо ра».
12.00 Ка ме дыя «Сал дат і 
слон».
14.00 Ка ме дыя «All Іnclusіve, 
або Усё ўклю ча на».
15.50 Дра ма «Дом для ба га-
тых».
18.00 Ме лад ра ма «Рэ цэпт 
вядзь мар кі».
20.00 Ка ме дыя «На ша Russіa. 
Яй кі Лё су».

22.00 Ка ме дыя «Кры мі наль-
ныя ака ліч нас ці».
0.00 Ка ме дыя «Са мы леп шы 
фільм 2».
1.40 Тры лер «Кан сер вы».
4.00 Ме лад ра ма «Фор му ла 
шчас ця».

5.00, 21.00, 0.00 Лiх ту гi за 
мя жой.
6.00, 10.00, 14.00 У аб' ек ты-
ве.
7.00 У по шу ках акул.
8.00, 16.00 Шу каль нi кi скар-
баў.
9.00, 12.00, 17.00 Аў та-SОS.
11.00, 19.00, 3.00 Най гор шыя 
тур мы Аме ры кi.
13.00 Па ляў нi чыя на на цыс-
таў.
15.00 Дзi кiя жы вё лы Поў на-
чы.
18.00, 2.00 Апош нiя тай ны 
Трэ ця га рэй ха.
20.00, 23.00, 4.00 80-я: дзе-
ся цi год дзе, якое ства ры ла 
нас.
22.00, 1.00 Тай ны ва кол нас.

7.00 Зо ла та джунг ляў.
7.50, 12.20, 3.05 Дэ ман таж.
8.40, 20.05 Па тра бу ец ца 
збор ка.
9.10, 20.35, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35 Ба раць ба за ўлоў.
10.30, 2.15 Ча му? Пы тан нi 
све та бу до вы.
11.25, 17.20, 3.55 Раз бу раль-
нi кi ле ген даў.
13.15, 0.55 Tор Gеаr.
14.10, 6.05 Аў та май стэр нi.
15.05 Ма хi на та ры на тра се.
15.30, 5.10 Ка лi ры ба ата-
куе.
16.25 За ла тая лi ха ман ка.
18.15 Па ляў нi чыя на рэ лiк вii.
19.10 Па ляў нi чыя на скар бы.
21.00 Чэм пi я нат па лоў лi ры-
бы го лы мi ру ка мi.
22.00 Ле дзя ное зо ла та.
23.00 Аляс ка.
0.00 На ся ко мыя i па ра зi ты.
1.50 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
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ДОБ РЫ НА СТРОЙ —
НА «МІР НАЙ» ХВА ЛІ!

Ка лі вы пра чы на е це ся ра-
на і вы бі ра е це доб ры на строй 
— ра ніш няе шоу «Утроголи-
ки» на ра дыё «Мір» як раз для 
вас! Будзь це ў кур се са мых 
апош ніх яр кіх на він, кур' ё заў 
і вя сё лых па дзей. Каб вый-
граць па да ру нак ад ды джэ яў 
Ка ці Пыт ле вай і Юрыя Ца ро-
ва, а за ад но пра ве рыць сваю 
эру ды цыю і па чуц цё гу ма ру, 
уклю чай це ся кож ны буд ны 
дзень з 7 да 10 ра ні цы на 
хва лю ра дыё «Мір»! У но вым 
се зо не Ка ця і Юра пад рых та-
ва лі для ўсіх «утроголиков» 
не каль кі пры ем ных сюр пры-
заў. Не пра пус ці це!

— Час та су стра каю твор-
чых лю дзей, якiя рэа лi зоў ва-
юць ся бе ў роз ных сфе рах, i 
ўзнi кае пы тан не: якое ў iх ус-
пры ман не ча су?

— У жыц цi для мя не iс нуе 
толь кi тут i за раз. Я жы ву тым, 
што раб лю ў да дзе ны мо мант. 
Iмк ну ся не мар на ваць час на 
раз ва жан нi пра тое, што бы ло 
ра ней, i па мi нi му му гля дзець 
у бу ду чы ню. Стаў лю рэ аль ныя, 
кан крэт ныя мэ ты. У мя не, ма-
быць, ня ма звыч на га ўспры-
ман ня вы хад ных i пра цоў ных 
дзён, якiя ёсць у боль шас цi 
лю дзей. На ра дыё i на тэ ле ба-
чан нi час так са ма па-iн ша му 
ля цiць. Бо, бы вае, зда ец ца, 
што прай шла веч насць, а ў рэ-
аль нас цi ты га ва рыў пра неш-
та толь кi хвi лi ну. Цi на ад ва рот 
ты рас каз ва еш пра неш та, i 
столь кi яшчэ трэ ба ска заць, а 
не па спя ва еш. У гэ тым сэн се 
час рас цяг ва ец ца на бяс кон-
цыя ад рэз кi. Ад нак ка лi лю бiш 
сваю пра цу i па глыб ля еш ся ў 
яе, то час бя жыць не за ўваж-
на.

— Пра гра ма «5х5» ста ла 
для вас пер шым кро кам у пра-
фе сiю?

— Яна бы ла ма ёй «шко лай» 
жур на лiс ты кi. По тым яшчэ быў 
«унi вер сi тэт», ка лi пра ца ва-
ла на Пер шым му зыч ным, бо 
там усё бы ло па-но ва му, iн шы 
па ды ход. А на огул пра гра ма 
«5х5» бы ла шко лай для кож-
на га, хто ту ды пры хо дзiў, на ват 
ка лi по тым не за ста ваў ся ў пра-
фе сii. Там ву чы лi ся не толь кi 
пра ца ваць, але i жыць. Та му 
што ў юным уз рос це, прад стаў-
ля ю чы цэнт раль ны тэ ле ка нал, 
бра лi на ся бе ад каз насць пра-
цы ў пра мым эфi ры. Гэ та, мiж 
iн шым, па тра ба ва ла сур' ёз на i 
ад каз на па во дзiць ся бе i па-за 
кад рам, у жыц цi.

— Хто пад трым лi ваў i да па-
ма гаў у тыя пе ры я ды?

— У «5х5» гэ та бы лi Iван i 
Та ма ра Пi нi гi ны, бо яны нас 
усiх шу ка лi, ву чы лi i ра бi лi з 
нас тэ ле вя ду чых. На Пер шым 
му зыч ным так са ма бы ла доб-
рая ка ман да, якая да па маг ла 
мне ў мно гiм вы рас цi пра фе-
сiй на. У асноў ным мя не ву чы лi 
тыя спра вы, якi мi я зай ма ла ся, 
бо леп шы на стаў нiк — гэ та во-
пыт. Каб яго атры маць, трэ ба 
вель мi доў га не чым зай мац-
ца. У мя не час та пы та юц ца, 
цi ха дзi ла я на ней кiя кур сы, 
цi ста вi ла го лас, а я ра зу мею, 
што ўсе пра фе сiй ныя на вы кi я 
спа сцiг ла ў пра цэ се. Я ў мно-
гiх рэ чах са ма са бе на стаў нiк. I 
ста ра юся заў сё ды ана лi за ваць 
зроб ле нае, а не прос та «свя-
цiць тва рам».

— Вы прый шлi на тэ ле ба-
чан не ў 14 га доў. Цi пры сут-
нi чаў страх пе рад но вым i не-
вя до мым?

— Па мя таю, на пер шым схо-
дзе «5х5» ах вот ных па тра пiць у 
пра гра му бы ло ча ла век сто. Я 
гля дзе ла на iх, i мне зда ва ла-
ся, што ўсе та кiя та ле на вi тыя, 
ак тыў ныя, яр кiя, да рос лыя, бо 
боль шас цi бы ло па шас нац цаць 
га доў. Але га вор ка та ды iш ла не 
аб пра цы вя ду ча га, а по шу ку ма-
ла дых жур на лiс таў, якiя б да па-
ма га лi ства раць пра гра му. Дум кi 
на конт та го, што нех та леп шы за 
мя не, пры сут нi ча лi, ад нак прак-
ты ка па ка за ла — вы бра лi ме на-
вi та мя не.

— I на ват нi я кiх ам бi цый не 
ме лi?

— У мя не iх нi ко лi не бы-
ло. Лi чу, га лоў нае — зай мац-
ца тым, што та бе па да ба ец-
ца, атрым лi ва ю чы ад гэ та га 
за да валь нен не, i да па ма гаць 
лю дзям. Тым больш што я не 
збi ра ла ся звяз ваць з жур на-
лiс ты кай сваё жыц цё. Яшчэ 
пас ля дзя вя та га кла са з ма рай 
быць пра гра мiс там па сту пi ла 
ў ка ледж. Скон чыў шы адзi-
нац ца ты клас, на огул на паў-

го да пай шла з тэ ле ба чан ня 
да пер шай се сii, бо сур' ёз на 
бы ла на стро е на стаць ву чо-
ным-бi ё ла гам i зай мац ца ге-
не ты кай. Вось, ма быць, дзе 

я ме ла ам бi цыi — у на ву-
цы. З ча сам па ча ла 

ма рыць аб пра цы 
на ра дыё, i не-

ўза ба ве та кая 
маг  чы масць 
вы да ла ся.

— Сён ня дзе 
вам больш кам-

фот на, на ра дыё 
цi на тэ ле ба чан нi?
— Я вы бi раю та кiя 

мес цы пра цы, дзе мне 
цi ка ва, i ад чу ваю там ся бе 

зруч на. На тэ ле ба чан нi зда-
ра лi ся пра ек ты, у якiх з мя-

не спра ба ва лi зра бiць та го, кiм 
я не з'яў ля ю ся. У асноў ным я 
та кая, якая ёсць, i атрым лi ваю 
ад гэ та га за да валь нен не, бо не 
да во дзiц ца пе ра сту паць праз 
ся бе. Та му на ра дыё я заў сё ды 
бы ла больш шчы рай i ад чу ва ла 
там ся бе гар ма нiч на.

— Зна чыць, ка лi пры сут нi-
чае мо мант «трэ ба пе ра сту-
пiць праз ся бе», то мо жа це 
ад мо вiц ца ад пра па но вы?

— Так час цей i ад бы ва ец ца. У 
мя не гэ та прын цып. Ней кi час я 
iш ла на ўступ кi, а за раз змя нi ла 
па зi цыю. Я ве даю, на прык лад, 
што ма гу пра ца ваць на вя сел-
лях, на кар па ра ты вах вя ду чай, 
але не зга джа ю ся, бо ра зу мею: 
не маё гэ та, хоць i вы га да тут 
вi да воч ная.

— На ра дыё «Мiр» вы вя ду-
чая ра нiш ня га шоу «Пра ца го-
лi кi», а як ваш улас ны дзень 
па чы на ец ца?

— Пра чнуц ца ра нi цай — 
гэ та цэ лы ры ту ал. Я доў га 
вы пра цоў ва ла яго ме та дам 
спроб i па мы лак. Прый шла да 
та го, што па чы на ец ца ра нi ца 
з кант раст на га ду шу, по тым 
я раб лю пэў ны на бор прак-
тык з ёгi. Яна да па ма гае мне 
са брац ца з дум ка мi i пры слу-
хац ца да ся бе. Зран ку ста ра-
юся аба вяз ко ва яшчэ штось цi 
па чы таць, ней кiя ар ты ку лы па 
ма ты ва цыi пра гля дзець за ку-
бач кам ка вы. Та кая ра нi ца — 
адзiн на адзiн з са мой са бой. 
Зi мой да баў ля ец ца пра беж ка, 
а ле там ёсць маг чы масць на 
ве ла сi пе дзе ехаць на пра цу, 
па ды хаць го ра дам пе рад пра-
цай. Так я на строй ва ю ся на 
пры ход но ва га дня.

— Пас ля ра нiш ня га эфi ру 
ў якiм рыт ме пра цяг ва ец ца 
дзень?

— За раз я, акра мя ра дыё 
i тэ ле ба чан ня, пра цую яшчэ 
i на пар та ле TUT.BY. I боль-
шая част ка май го ча су за ня тая 
пра цай там. Еду зды маць ма-

тэ ры я лы аль бо ман цi ра ваць, 
цi зай ма ю ся аў тар скi мi руб-
ры ка мi, рых ту ю ся да пра мых 
эфi раў. Плюс на тэ ле ка на ле 
АНТ я агуч ваю блок му зыч ных 
на вiн, што па тра буе рэ дак тар-
скай пра цы. А ве ча рам — час 
для твор час цi, ка лi рэ пе ты цыi 
i iн шыя спра вы. Воль на га ча-
су за ста ец ца ня шмат. Хо чац ца 
ўсё так спла на ваць, каб за ста-
ваў ся час i хат нi мi спра ва мi за-
няц ца, i вя чэ ру му жу пры га та-
ваць.

— Уво гу ле ў по бы це вы не 
пе ра бор лi вая?

— Я спар та нец, ча ла век па-
хо даў. Да та кiх умоў звык ла з 
дзя цiн ства. Ка лi ёсць на што 
лег чы i чым на крыц ца, то ма-
гу жыць i ў та кiх умо вах. Ка лi 
га вор ка iдзе пра бы та вы кам-
форт, то для мя не ўсё вель мi 
ад нос на. Без умоў на, пры ем-
на мець улас нае жыл лё, ку ды 
i сяб роў мо жаш за пра сiць, i ў 
адзi но це па быць, i дзе бу дуць 
усе ўмо вы. Ад нак ка лi ты за да-
во ле ны ў цэ лым сва iм жыц цём, 
то ас тат няе — дэ та лi. Я бы ва ла 
ў роз ных умо вах, та му шко ла 
жыц ця прой дзе на поў нас цю ў 
гэ тым пла не.

— А за муж жа на вас не як 
паў плы ва ла?

— Я знай шла ся бе i сваю са-
праўд ную апо ру ў жыц цi. У мя-
не з'я вi ла ся са праўд ная сям'я, 
дзя ку ю чы му жу i яго баць кам. 
Яны мя не заў сё ды i ва ўсiм пад-
трым лi ва юць. I я вель мi да ра жу 
тым, што маю.

— Жа ноц касць, на ваш по-
гляд, у чым пра яў ля ец ца?

— З гэ тым у мя не праб ле-
мы, але я апраўд ваю ся бе тым, 
што не бы ло ў ка го спа сцi гаць 
гэ тую на ву ку. Ма мы не ста ла, 
ка лi мне бы ло два нац цаць га-
доў, а сяст ра ў той час яшчэ 
са ма бы ла пад лет кам. На ват 
яшчэ пры ма ме я бы ла га рэ-
зай, але яна мя не стрым лi ва-
ла, iмк ну ла ся пе ра апра наць у 
спад нiч кi. А по тым я ўжо пай-
шла шля хам: як мне зруч ней. 
Ка лi ўзнi ка юць мо ман ты па 
пра цы, дзе трэ ба быць жа-
ноц кай, то для мя не гэ та не 
праб ле ма. Я зруч на ад чу ваю 
ся бе ў вя чэр няй су кен цы. Ве-
даю, як i што спа лу чыць у воб-
ра зе. Усе вель мi здзiў ля юц ца, 
су стра ка ю чы мя не ў та кiм вы-
гля дзе, бо я на ся бе та ды не 
па доб на. У што дзён ным жыц цi 
жа ноц касць для мя не — у са-

ма ад чу ван нi. Я да гля даю ся бе. 
Кас ме тыч ных срод каў у мя не 
не менш, чым у «са лон ных» 
жан чын. Прос та я вы гля даю 
па-iн ша му, i гэ тая ўлас цi васць 
iнакш пра яў ля ец ца.

— Пуб лiч насць не як ад бi-
ва ец ца на ва шых па во дзi нах 
у жыц цi?

— Доў гi час мя не гэ та аб-
мя жоў ва ла, а за раз тое ад чу-
ван не за ста ло ся ўжо як звыч ка. 
Я не як па спра ба ва ла пай сцi з 
кад ра, i ў гэ тым пла не ста ла 
ляг чэй, та му што рэд ка лю дзi 
ўжо на ву лi цы па зна юць. I вось 
ка лi ты ад чу ва еш ся бе звы чай-
ным ча ла ве кам, то i сва бо ды 
ў дзе ян нях больш. Мне нi ко лi 
не па да ба ла ся, ка лi на ву лi цы 
па зна ва лi цi ка лi пры хо дзiш на 
ней кае ме ра пры ем ства i чу еш 
шэпт за спi най, бо ўвесь час 
пры сут нi чае дум ка — за та бой 
на зi ра юць. За раз я ма ла дзе 
бы ваю i менш су ты ка ю ся з цi-
каў ны мi по зiр ка мi. I мне па да-
ба ец ца гэ та.

— Му зы ка — ва ша сты хiя?
— Му зы ка — амаль усё ў 

ма iм жыц цi. Яна су пра ва джае 
мя не, дзе б я нi зна хо дзi ла ся i 
чым бы нi зай ма ла ся. Му зы ка 
да па ма гае пi саць. Ка лi я спя-
ваю цi iг раю, то атрым лi ваю 
ме ды та тыў нае за да валь нен не. 
Лi чу, што ча ла век зай ма ец ца 
сва ёй спра вай, ка лi ў пра цэ се 
нi на што не ад цяг ва ец ца яго 
ўва га i ён нi пра што не ду мае, 
акра мя яе.

— Як фар мi ра ваў ся ваш му-
зыч ны густ?

— Мно гае я да ве да ла ся 
пад час пра цы. Бо трэ ба бы ло 
раз бi рац ца i ў тэн дэн цы ях, i гiс-
то рыю ве даць. За раз ад ды-
джэ яў не так гэ та га па тра бу-
юць, та му што плэй-лiст скла-
дае му зыч ны рэ дак тар. Бы лi i 
лю дзi, якiя да па ма га лi мне ад-
кры ваць но выя му зыч ныя га-
ры зон ты. На прык лад, пер шым 
ча ла ве кам, якi па вяр нуў мя не 
ў бок бры тан скай сцэ ны, быў 
Анд рэй Ваш ке вiч. А вось муж 
ма ёй сяст ры, Ан тон Юр чан ка, 
пры вiў мне лю боў да пi я не раў 
рок-н-ро лу, да му зы кi гэ та га 
на прам ку 60-70-х га доў. I на-
ват тое, што я ста ла ды джэ ем, 
у мно гiм яго за слу га.

— Як ды джэй вы пра цу е це 
пад псеў да нi мам Ezhaka. Цi 
су гуч на гэ тае iмя ва ша му ха-
рак та ру?

— Ёсць у ва мне ка лю часць, 
ка лi су ад но сiць яе з ма ёй сцiп-
лас цю. Звон ку мя не мно гiя 
ўспры ма юць у не чым агрэ сiў-
най, эпа таж най бун тар кай. I гэ-
тыя якас цi — нi бы iгол кi во жы-
ка. А ўнут ры ў мя не — му зы ка, 
вер шы.

Але на ДРАП КО.

«Я ТА КАЯ, ЯКАЯ ЁСЦЬ,
I АТРЫМ ЛI ВАЮ АД ГЭ ТА ГА

ЗА ДА ВАЛЬ НЕН НЕ»

Ка ця ры на ПЫТ ЛЕ ВА:

Ка лi ты ў гар мо нii 
з са бой, то i жыц цё 
бу дзе бу да вац ца 
па яе за ко нах.

У кан тэкс це «ча ла век 
вы бi рае пра фе сiю цi яна яго» 
Ка ця ры на Пыт ле ва па-за 
ме жа мi стан дар ту. У свой 
час, на прык лад, ма ры ла 
пра ге не ты ку i атры ма ла 
вы шэй шую аду ка цыю па 
спе цы яль нас цi. Толь кi вось 
жыц цё скла ла ся так, што 
на ву ку вы цiс ну ла твор часць. 
Ня змен ным за ста ло ся ад но: 
пра цу заў сё ды вы бi рае для 
ду шы. Пра цуе на ра дыё 
«Мiр», агуч вае му зыч ныя 
на вi ны на ка на ле АНТ, 
з'яў ля ец ца аў та рам 
i вя ду чай пра грам 
на iн тэр нэт-тэ-
ле ба чан нi TUT.
BY, пi ша вер шы i 
про зу i з'яў ля ец ца 
фронт ву мен груп 
«Клён дайк» i 
«Soulkitchen». Пры 
гэ тым спа лу чае 
ўсё на столь кi 
гар ма нiч на, што дзi ву 
да еш ся: як толь кi ўсё 
па спя вае? Аказ ва ец ца, ка лi 
ты ў гар мо нii з са бой, то i 
жыц цё бу дзе бу да вац ца па яе 
за ко нах. Што ёсць ка хан не?

Бес са ром насць,
Ці сціп ласць,
Што не ўзды ме воч,
Ці раз гаў лен не,
Ці ска ром насць,
Ці ў зор ках дзень,
Ці ў сон цы ноч?
Ці веч ны грэх,

Ці па ка ян не,
Ці сум цяж кі,
Ці ве ся лосць?
Па куль не сто міц ца
Пы тан не
Пы таць,
Да туль ка хан не
Ёсць!

Ан та ло гія 
бе ла рус кага вер ша 

пра ка хан не

Вядучы 
Алесь Кас ко

Гім ны
веч най

ма ла до сці
Све жыя, па-ма ла до му за дзі рыс тыя, на поў не ныя 

свят лом і му зы кай ін тым ныя вер шы Ры го ра Ба ра-
ду лі на за па мі на юц ца ад ра зу ж. І ка лі не цал кам, 
дык вод бліс ка мі ўра жан няў, асоб ны мі рад ка мі. Яны, 
без пе ра боль шан ня, гім ны жыц цю і ча ла ве ку-жыц-
ця лю бу, яко га б ве ку, юна га ці ста ла га, ён ні быў. 
Змя ня ец ца толь кі іх воб раз ная ас но ва і сты ліс ты-
ка, заў сё ды по шу ка вая, на ва тар ская. «Мне ця бе не 
стае // Тае...» — гэ та ўвесь твор, на зва ны аў та рам 
паэ май. Р. Ба ра ду лін — май стар жар тоў ных экс-
пром таў, што пра яў ля ец ца, на прык лад, у рад ках пра 
пры га жу ню-му лат ку з ку бін ска га цык ла:

Та кая гля не ско са
З-за пля ча —
На льдзі не эс кі мо са
Пад сма жыць, як ля шча...

«Сме лым» на зы ва лі ў 1960-х га дах верш «Ад «не 
трэ ба, не трэ ба»...» Ма тыў ін тым най бліз ка сці су час-
ныя ма ла дыя паэ ты «раз ві лі» да гру ба ва тых, на ту ра-
ліс тыч ных ад цен няў, а той ба ра ду лін скі верш ва біць як 
узор эс тэ тыч най вы тры ма нас ці, як ад бі так шчас ця за-
ка ха ных у жыц цё вай гар мо ніі фі зіч на га і ду хоў на га.

Ад
«не трэ ба, не трэ ба»

Да
«свят ло па ту шы»,

Як да сё ма га не ба,
Як да шчы рай ду шы,
Як ад бліс ку ма лан кі
Да аб лож ных гры мот...
З ве ра со вай па лян кі
Хме ліць ве рас нем мёд.
Ліў нем стом ле ным сты ну
На за хмар най гра дзе...
Пра га

смаг лай пус ты ні,
Спё ка

спе лых гру дзей.
Толь кі змро ку гус то га

За хмя ле лы му рог,
Толь кі свет лая сто ма,
Толь кі ме сяч ка рог...
Ці ха до сві так гля нуў, —
Стой,

ім гнен не,
 за мры!
Не спя шай ся, бяг лян ка,
Мы ад ны на зям лі.
Мо жа, дзень па ча кае,
Ма ла дзік, па свя ці...
Ноч бы вае та кая
Толь кі раз у жыц ці...
Зне лю бе лы, ня мі лы
Дзень з-за мо ра ўстае.
Мне б вя коў не ха пі ла
Слу хаць во чы твае.

ШТО ЁСЦЬ КА ХАН НЕ?

Рыгор БАРАДУЛІН

***

ЧА МУ МЕНШ 
ВУГ ЛЯ РО ДАЎ — 

ГЭ ТА ДОБ РА
У гэ тым да па мо гуць

ра за брац ца фо та здым кі
У сталічным кі на тэ ат ры «Цэнт раль ны» 

пры пад трым цы па соль ства Вя лі ка бры та-
ніі ў Мін ску пра цуе вы ста ва фо та здым каў 
Мэцью Уэ ба «Па да рож жа ў по шу ках ніз ка-
вуг ля род на га ла ду жыц ця» («Green іs Great: 
Carbon Journey»).

Сам Мэцью Уэб з'яў ля ец ца дып ла ма там, 
кі раў ні ком Ад дзе ла па азе ля нен ні ў рэ гі ё нах 
у па соль стве Вя лі ка бры та ніі ў Ра сіі. Доб ра 
па па да рож ні чаў шы па кра і нах СНД, Мэц'ю 
зра біў шмат цу доў ных фо та здым каў. На іх 
мож на па ба чыць эка ла гіч на чыс тую фер-
мер скую гас па дар ку ў Бе ла ру сі, ры нак у Ка-
зах ста не, дзе пра да юц ца мяс цо выя пра дук-
ты, якія ўзваж ва юц ца на ме ха ніч ных ва гах, 
юр ты ка чэў ні каў, у якіх без кан ды цы я не раў 
кам форт на круг лы год. Мэцью ад люст роў-
вае ў сва іх фо та здым ках тра ды цый ныя спо-
са бы вя дзен ня «ніз ка вуг ля род на га» сты лю 
жыц ця ў кра і нах СНД. Лю дзі, якія вя дуць 
та кі лад жыц ця, мо жа быць, на ват і не па да-
зра юць, што шко ды на ва кол лю яны ро бяць 
знач на менш, чым мы з ва мі — жы ха ры 
вя лі кіх га ра доў і ме га по лі саў, якія ак тыў на 
ка рыс та юц ца фе на мі, ля доў ня мі, кан ды цы-
я не ра мі ды ін шай, зда ец ца, жыц цё ва не аб-
ход най тэх ні кай.

Дык што ж та кое ніз ка вуг ля род ны лад 
жыц ця? Гэ та па прос ту зна чыць, што ча ла-
век эка но міць энер гію. Пры нам сі, імк нец ца 
да ні жэй ша га ўзроў ню спа жы ван ня энер-
гіі ў бы та вых сфе рах з мэ тай ска ра чэн ня 
вы кі даў двух во кі су вуг ля ро ду. Сён ня тэ мы 
энер га збе ра жэн ня ды эфек тыў нас ці ска ры-
стан ня энер га рэ сур саў заўж ды на па рад ку 
дня. Увесь цы ві лі за ва ны свет згод ны, што 
пла не ту і яе маг чы мас ці трэ ба бе раг чы. Та-
му што ўсё доб рае, як вя до ма, мае звыч ку 
за кан чвац ца. Да та го ж су час ны ча ла век 
сва ёй бур най дзей нас цю моц на шко дзіць 
пры ро дзе.

Фо та здым кі Мэцью Уэ ба — яшчэ адзін 
спо саб звяр нуць ува гу і бе ла ру саў на «зя-
лё ныя» праб ле мы ча ла вец тва. Гэ тыя па-
зі тыў ныя свет лыя фо та здым кі — за клік 
да змен сва іх шкод ных звы чак. Па раз ва-
жай це, на прык лад, ха ця б над тым, што 
для та го, каб пад час пра цы ля доў ні не 
ад бы ваў ся пе ра рас ход энер гіі, яна му сіць 
быць за поў не на на 80%, і ад лег ласць па-
між пра дук та мі па він на быць не менш за 
1 сан ты метр...

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ

�

ХРЫ ШЧЭН НЕ РУ СI 
НА МА НЕ ТАХ

На цы я наль ны банк Бе ла ру сi ўвёў 
у аба ра чэн не па мят ныя ма не ты 
«1025-год дзе Хры шчэн ня Ру сi», па ве-
дам ляе ўпраў лен не iн фар ма цыi i гра-
мад скiх су вя зяў Нац бан ка.

Ад на з iх ся рэб ра ная — на мi на лам 20 руб-
лёў, про бай спла ву 925, ма сай 33,62 гра ма, 
дыя мет рам 38,61 мi лi мет ра, ты раж — 3000 
штук. Дру гая — мед на-нi ке ле вая на мi на лам 
1 ру бель, ма сай 15,50 гра ма, дыя мет рам 
33 мi лi мет ры, ты раж — 5000 штук.

Абедз ве ма не ты ад ча ка не ны на Лi тоў-
скiм ма нет ным два ры ў Вiль нi. Ся рэб ра-
ная мае якасць «пруф» з поў ным па крыц-
цём зо ла там, мед на-нi ке ле вая — «пруф-
лайк».

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.


