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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.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.05 Клуб рэ дак та раў.
10.50 «Мая праў да». «Мі ке-
ле Пла чы да. Тай на ка мі са ра 
Ка та ні».
11.55, 15.25, 18.35 Еurovіsіon. 
Без ка мен та ры яў.
12.10, 0.40 Дак. се ры ял 
«Міс тыч ныя гіс то рыі».
13.05 Се ры ял «Двай ное 
жыц цё».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.30 Се ры ял «След».
16.30 «Ся мей ныя ме лад ра-
мы».
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 Ме лад ра ма «Мас-
коў скія пры цем кі». 1-я і 
2-я се рыі.
23.40 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
0.25 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 10.00, 21.20 Тэ ле ба ро-
метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Двое з 
куф ра 2».
10.35 Ка ме дыя «Ма лень кі 
гі гант вя лі ка га сек су».
12.15 Се ры ял «Лас таў чы на 
гняз до».
14.15 «Два з па ло вай ку ха-
ры. Ад кры тая кух ня».
14.50 Ба я вік «Скарб Ама-
зон кі».
16.50, 23.35 Ток-шоу «Пе ра-
за груз ка».
17.35 «Кі пень».
18.55 Се ры ял «Ра зум нік».
20.45 Дак. се ры ял «Аз бу ка 
доб ра га са ма ад чу ван ня».

21.25 КЕ НО.
21.30 Се ры ял «Уні вер. Но-
вы ін тэр нат».
22.40 Се ры ял «Рэ аль ныя 
хлоп цы».
0.20 Му зыч ны кон курс 
«GBOB» у Бе ла ру сі.

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 12.20, 15.00, 17.05, 
21.05, 0.10 «Ка лей да скоп».
8.10, 12.25, 15.05, 17.15, 
0.20 «Сім ва лы эпо хі». Ду хі 
«Крас ная Маск ва».
8.20 Дзі ця чы фільм. «Чэс нае 
ча ра дзей нае».
9.30, 21.55 «Дыя@блог». 
«Пра мо ву».
10.00, 21.15 Се ры ял «Мег-
рэ».
10.50, 23.45 «Свят ло да-
лё кай зор кі». Па мя ці кі на-
рэ жы сё ра Ба ры са Сця па-
на ва.
11.15, 14.35, 15.50, 19.15 
«Раз маў ля ем па-бе ла рус-
ку».
11.20 «Спо ведзь». Твор чы 
ве чар на род на га ар тыс та 
Ра сіі Мі ка лая Бур ля е ва.
12.40 «Ва ен на-па ля вы ра-
ман». Маст. фільм.
14.10 «Стру ны пра сто ры і 
ча су». Дак. фільм пра ге-
не раль на га ды рэк та ра На-
цы я наль на га мас тац ка га 
му зея Бе ла ру сі Ула дзі мі ра 
Пра кап цо ва.
14.40 М/ф.
15.20 «Па да рож жа са сма-
кам».
15.55 «Му зе ум». Урэ цка-На-
лі боц кае шкло.
16.10 «Зна кі лё су. Вік тар 
Казь ко». Дак. фільм.
16.40 «Тэ ат раль ны лі цэй».
17.25 «Я пом ню». Маст. 
фільм.
18.50 «Скарб ні ца Ві цеб шчы-
ны». Ма ён так ро ду Ла па цін-
скіх.
19.20 «На пры ро дзе з Ві-
та лем Гу мен ным». Вы га на-
шчан скія ба ло ты.

19.35 «Доў гі шлях у ла бі-
рын це». Маст. фільм. 1-я 
се рыя.
20.45 Ка лы хан ка.
22.20 «Трак та рыс ты». 
Маст. фільм.

8.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм' ер-лі га. «Сан дэ р-
лэнд» — «Кар дзіф».
10.00 Фут бол. Чэм пі я нат 
Анг ліі. Прэм' ер-лі га. «Лі вер-
пуль» — «Чэл сі».
11.50, 16.25 Ва лей бол. Чэм-
пі я нат Бе ла ру сі. Фі наль ная 
се рыя.
13.55 Тэ ніс. Тур нір ВТА. 
Штут гарт. Фі нал.
15.55 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
18.30 Фут бол. На шля ху да 
чэм пі я на ту све ту-2014. Ві-
дэа ча со піс.
19.00 Фут бол. Чэм пі я нат 
Анг ліі. Агляд ту ра.
19.55 Ха кей. КХЛ. Фі нал. 
«Леў» — «Ме та лург».
22.05 Фут бол. Чэм пі я нат 
Анг ліі. Прэм' ер-лі га. «Ар се-
нал» — «Нью касл».
0.05 Час фут бо ла.

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.
10.05 «Жыць здо ра ва!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 «У наш час».
12.05 «Яны і мы».
13.10 «Спра ва ва ша...».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Сам-на сам з усі мі».
16.15 «Вост раў Крым».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік». 
«Ва ен на па лон ныя. Ві на ва-
тыя, ка лі вы жы лі».
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Па зі цыя».
22.05 Ме лад ра ма «Як Джэк 
су стрэў Джыл».
23.45 Ка ме дыя «Уся праў-
да пра муж чын».
1.35 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.20 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя 
добрага настрою.
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-
спорт.
8.30 «Тыдзень».
9.45 «Вялікае снеданне».
10.40 «Дзіўная справа».
11.40 «Такі лёс».
12.30 «Чатыры вяселлі».
13.50 «Вялікі горад».
14.30 «Зорны рынг. Новы 
сезон. Бітва кавер-бэндаў».
15.30 «Не хлусі мне!».
16.20 «Наша справа».
16.50 «Следакі».
17.30 «Ежа багоў».
18.30 «Мае выдатныя...».
20.00 «Сталічныя падра-
бязнасці» .
20.15 Маст. фільм «Пасей-
дон».
22.00 Рэпарцёрскія гісторыі.
23.00 «Ваенная тайна».

5.00 «180 хві лін».
7.15 Бе ла русь сён ня.
8.15 Се ры ял «Сёст ры».
10.00 Маст. фільм «У ста-
рых рыт мах».
11.30 «На ша мар ка».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
На ві ны Са друж нас ці (бя гу-
чы ра док).
12.20 Се ры ял «Чу жыя па-
мыл кі».
14.05, 4.05 Се ры ял «Та ем-
ныя зна кі».
15.20, 23.30 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.10, 2.15 Се ры ял «Мон-
тэк рыс та».
18.20 Се ры ял «Дзе ці Ар-
ба та».
21.20 Се ры ял «Вак зал».
23.00 Бе ла русь сён ня.
0.20 «Агуль ны ін та рэс».
0.45 Маст. фільм «Трак та-
рыс ты».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.00 «Кар ці на све ту».

10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.30 «Пра мы эфір».
12.45 «Асаб лі вы вы па дак».
13.50, 16.50, 19.50, 23.30 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 «Шыф ры на ша га це-
ла. Смех і слё зы».
15.35 Ток-шоу «Пра са мае 
га лоў нае».
17.40 Се ры ял «Гас па ды ня 
май го лё су».
18.45 Се ры ял «Па куль ста-
ні ца спіць».
20.50 Се ры ял « Склі фа соў-
скі-3».
23.40 «Свет лю дзей, якія не 
вы спа лі ся».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.40 «Но выя рус кія сен са-
цыі».
9.40, 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».
11.55, 13.25 «Суд пры сяж-
ных».
14.25 «Спра ва ўра чоў».
15.10 «Га ту ем з Аляк се ем 
Зі мі ным».
15.40, 18.35 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
16.25 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
17.35 Ток-шоу «Га во рым і 
па каз ва ем».
19.35 Се ры ял «Чу жы ра-
ён».
21.15 Маст. фільм «Чор ны 
го рад».
23.00 Сён ня. Вы ні кі.
23.25 Се ры ял «Ін спек тар 
Ку пер».

7.00, 13.30, 19.05, 20.55, 
23.50 «На двор'е».
7.05 М/ф.
8.25 Се ры ял «Свет ля чок».
9.55, 17.55 Се ры ял «Са-
праўд ны дэ тэк тыў».
11.00 Дра ма «Пры слу га».
13.35 Се ры ял «У чым ві на 
Фат ма гуль».

15.10 Дэ тэк тыў «Ай цец 
Браўн».
16.00 Мульт па рад.
16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Ві кін гі».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дра ма «Ад пла та».
23.05 Се ры ял «Ка вар ныя 
па ка ёў кі».

6.00, 1.00 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 0.30 Скетч-шоу «6 кад-
раў».
9.00 «Спы тай це ку ха ра».
10.00 «Па спець за 24 гадзі-
ны».
11.00, 19.00 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка».
13.00, 23.20 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
14.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
15.00 Се ры ял «На на ка хан-
не».
16.00 Тры лер «Тры дні на 
ўцё кі».
18.40, 0.00 «Ла ві мо мант».
21.10 Ка ме дыя «Фан фан-
цюль пан».

6.00 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.15 На-
ві ны куль ту ры.
9.15, 0.40 «На гля даль нік».
10.15 Се ры ял «Пэ ры Мэй-
сан».
11.10, 19.10 «Пра ві лы жыц-
ця».
11.40 «Лі нія жыц ця». Іры на 
Ві нер.
12.35 Маст. фільм «Зваль-
нен не на бе раг».
14.10 Фільм-спек такль «Ле-
бя дзі ная пес ня».
15.35 Кан цэрт Ака дэ міч на-
га сім фа ніч на га ар кест ра 
Санкт-Пе цяр бург скай фі лар-
мо ніі імя Д.Д. Шас та ко ві ча.
17.10 Academіa.
18.15 Га лоў ная ро ля.
18.30 Дак. фільм «Гі пер ба-
ло ід ін жы не ра Шу ха ва».
19.40 «Кі нес коп». «Кен Лоўч 
і яго кі но».

20.20 «Тым ча сам».
21.05 Дак. фільм «Ад люст-
ра ва ны час. Ме ню 1945 го-
да».
21.30 90 га доў Да на та су Ба-
ні ё ні су. «Аст ра вы».
22.35 Маст. фільм «Ні хто 
не ха цеў па мі раць».
0.20 І. Штраус. Не толь кі 
валь сы.
1.40 М. Му сарг скі. Фан та зія 
«Ноч на Лы сай га ры».

5.00 «Быў час»: «ГКЧП». 
2004 год.
5.55 «Пес ня го да». 1972 
год.
7.20 « Ва кол сме ху». 1984 
год. 1-я част ка.
8.05 «Ма рат, Лі ка і Ле а ні-
дзік». Спек такль Мас коў-
ска га тэ ат ра «Лен кам». 
1971 год.
9.55 «Бла кіт ны агень чык». 
Пер ша май скі вы пуск. 1982 
год.
11.00 «Га ла сы сяб роў». 1978 
год.
12.00, 21.00, 3.00 «На ро джа-
ныя ў СССР».
13.00 «КВЗ». ДДУ-ДПІ. 1990 
год.
14.00 «Сло ва Анд ро ні ка ва». 
1974 год.
15.00 «Я люб лю ця бе, жыц-
цё!». Фільм-кан цэрт.
16.00 «Па куль усе до ма». 
1993 год.
16.35, 19.40 Кан цэрт за меж-
най эст ра ды.
17.00 «Ра ніч каю». 1993 год.
17.35 «На біс». Кі на кан-
цэрт.
18.30 «Джа май ка». Маст. 
фільм. 1-я се рыя.
20.00, 2.00 «Мі ну лы час».
22.00 «Пра гра ма А». 1989 
год.
23.00 «Ба чу цэль!». Дак. 
фільм.
23.30 «Ра ніш няя пош та». 
1991 год.
0.05 «Нью-Ёрк, Нью-Ёрк». 
1995 год.
0.45 «Ён, яна і дзе ці». Маст. 
фільм.
4.00 «Кі на па на ра ма». 1991 
год. 2-я част ка.

9.30 Аў та- і мо та спорт.
9.45 Су пер байк. Чэм пі я нат 
све ту.
10.30, 15.00, 19.30 Сну кер. 
Чэм пі я нат све ту.
12.00 Ве ла спорт. Льеж—
Бас тонь—Льеж.
13.30 Ве ла спорт. На цы я-
наль ны тур.
18.00 All Sports.
18.30, 0.15 Фут бол. Еў ра га-
лы.
19.15 Тэ ле ча со піс WATTS.
0.00 Кон ны спорт. Скач кі.
1.00 Фут за ла. Ку бак УЕ ФА. 
Фі нал.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Cкетчком «Па між на мі».
5.15, 8.00, 12.55, 16.00, 
21.00, 2.20 Се ры ял «Як не 
вар та жыць».
6.15 Ка ме дыя «Нянь кі».
7.45, 10.40, 18.45, 20.45, 
23.50, 1.50 «Ка ме ды ян ты. 
Леп шае».
9.00 Ка ме дыя «Вя сель ны пя-
рэ па лах».
11.15 Ка ме дыя «Лы сы нянь-
ка: Спец за дан не».
14.10 Ка ме дыя «Жа ніх вяр-
та ец ца».
17.20 Ка ме дыя «Муж чы на з 
га ран ты яй».
19.20 Ка ме дыя «За ка ха ны 
да не пры том нас ці».
22.10 Ка ме дыя «Вы кру та-
сы».
0.10 Ка ме дыя «Ня ма ча го 
дэк ла ра ваць».
3.25 Мю зікл «Дру гі хор».

6.00 М/ф.
8.20 «Сар дэч на за пра ша ем 
да до му!».
9.00, 18.30, 3.10 Се ры ял 
«За ба ро не нае ка хан не».
10.15 «Па нен ка і ку лі нар».
10.45, 17.00 Дак. се ры ял 
«Па ра лель ны свет».
11.45, 16.00 Дак. се ры ял 
«Ва раж біт ка».
12.45, 18.00 Дак. се ры ял 

«Па ляў ні чыя на пры ві даў».
13.15 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня». Ак са на Яр моль нік.
14.30 «Сто пы тан няў да рос-
ла му». Яў ген До га.
15.15, 0.10, 5.15 Се ры ял 
«Звыш на ту раль нае».
20.15 Се ры ял «Ша па ва-
лаў».
21.15, 4.35 Се ры ял «Жыц цё 
і лёс».
22.00 Маст. фільм «Пла не та 
Ка-Пэкс».
0.55 Се ры ял «Ха дзя чыя 
мерц вя кі».
1.40 «Ча со ва да ступ ны». 
Ала Дзя мі да ва.
2.30 «Без пад ма ну».

5.00 Дра ма «Дрэ ва».
6.50 Дра ма «Што ха вае 
хлус ня».
8.30 Ка ме дыя «СМСу аль-
насць».
10.05 Дра ма «Кас ма по ліс».
11.55 Ка ме дыя «Вам пір кі».
13.40 Ка ме дыя «Хо дзяць 
чут кі...».
15.30 Ка ме дыя «Спа чат ку 
ка хан не, по тым вя сел ле».
17.10 Дра ма «Са ка віц кія 
іды».
19.00 Ка ме дыя «Поў нач у 
Па ры жы».
20.45 Дра ма «Сум ны Ва лян-
цін».
22.50 Тра гі ка ме дыя «Ге ні-
яль ны та та».
0.30 Ка ме дыя «Алекс і 
Эма».
2.15 Дра ма «Буш».

6.00 Пры го ды «Два ка пі та-
ны».
8.00 Ме лад ра ма «Ма мы».
10.00 Ка ме дыя «Са мы леп-
шы фільм 3-ДЭ».
11.50 Тра гі ка ме дыя «Тэ-
атр».
14.20 М/ф «Тры во ла ты і Ша-
ма хан ская ца ры ца».
15.50 Дра ма «Дзяў чы на і 
смерць».
18.00 Дра ма «Га га рын: пер-
шы ў кос ма се».
20.00 Дра ма «Матч».

22.10 Ме лад ра ма «Во сень-
скія кло па ты».
23.50 Пры го ды «Лі са Алі-
са».
1.30 Тра гі ка ме дыя «Не адэ-
кват ныя лю дзі».
3.30 Тра гі ка ме дыя «Ня бес-
ныя лас таў кі».

5.00 Най ця жэй шы ў све це 
ра монт.
6.00, 16.00 Ры бы-па чва ры.
7.00 На пад ка ё таў.
8.00, 13.00, 18.00, 21.00, 
0.00, 3.00 Кос мас.
10.00 Пры ро джа ны бай кер.
12.00 Зо ла та Юка на.
15.00 Дзі кая пры ро да Аме-
ры кі.
17.00, 2.00 Вер та лёт ныя ба-
та ліі.
20.00, 1.00, 4.00 На ву ка бу-
ду чы ні.
23.00 Жах у ня бё сах.

7.00 Аме ры кан скі чо пер.
7.50, 12.20, 22.00 Вы жы ван-
не без ку пюр.
8.40, 20.35 Як гэ та ўстро е-
на?
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та 
зроб ле на?
9.35 Што ў вас у га ра жы?
10.30, 0.00 Top Gear.
11.25 Не спра буй це паў та-
рыць.
13.15, 16.25, 6.05 Ма хі на та-
ры.
14.10, 3.55 Хут кія і гуч ныя.
15.05 Бе ар Грылс: вы брац ца 
жы вым.
16.00 Пя тая пе ра да ча.
17.20, 3.05 Па ляў ні чыя на 
рэ лік віі.
18.15 Не ве ра год ны хма ра-
чос.
19.10 На ву ка ма гіі.
21.00 Рэ аль ныя даль на бой-
шчы кі.
23.00 Го лыя і на па ло ха ныя.
0.55 Бе ар над Эве рэс там.
1.50 Са праўд ныя афе рыс-
ты.
2.40 Во ка мгнен ныя ка та-
стро фы.
5.10 Бу ду чы ня. 
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Ён рос на пра гра мах Ула дзі сла ва Лісць е ва 
і рэ парт ажах Ар ка дзя Ма ман та ва. 
А сён ня сам пра цуе на тэ ле ба чан ні. 
Праў да, ра ней бы ло за хап лен не спор там, 
пра ца ва ўні вер сі тэ це і на ра дыё «Мінск». 
Ця пер жа Кан стан цін Пры ды бай ла — вя ду чы 
ў пра ек тах «Мір ны тур» і «Бе ла русь LІFE», 
а так са ма на він на ка на ле «Бе ла русь 1». 
Пра ўлас ны вы ба р па жыц ці, лю боў да Бе ла ру сі 
і не ча ка нас ці ў кад ры ён расказаў нашаму 
карэспандэнту.

— Кос ця, ты ро дам з Іжэў ска — а гэ та, трэ ба ска-
заць, не бліз ка. Якім чы нам тра піў у Бе ла русь?

— На са мрэч я на ра дзіў ся ў Вар ку це, за па ляр ным 
кру гам. Баць ка ў мя не вай ско вец, а ма ці ўрач — кла січ-
ная для са вец кіх ча соў сям'я. Яны са мі ро дам з Бе ла ру сі 
і вы рас лі тут. Баць ка ву чыў ся ва ўні вер сі тэ це транс пар ту 
ў Го ме лі, а по тым пай шоў у ар мію. А там з улі кам аб ста-
він пе ра мя шчэн не ўжо вы зна ча ла на чаль ства. Так мы 
апы ну лі ся ў Вар ку це, по тым з ча сам пе ра еха лі ў Іжэўск, 
дзе я пра жыў да 2006 го да.

Я з дзя цін ства ве даў, што мы бе ла ру сы і ма іх баць коў 
цяг ну ла вяр нуц ца на ра дзі му. Тут уся іх сям'я. Ду ма лі, 
планы здзейс няц ца, ка лі баць ка вый дзе на пен сію, але 
па куль яны ўсё яшчэ ў Ра сіі. Я з 9 кла са па чаў за дум вац-
ца пра тое, каб па сту піць у бе ла рус кі ўні вер сі тэт, але, 
акра мя БДУ, не ве даў ін шых ва ры ян таў. Па спеў здаць 
іс пы ты до ма і па ехаў у Мінск па сту паць. На ват атэс тат 
ма ці толь кі праз ме сяц пры вез ла.

— Як пра хо дзі ла адап та цыя?
— Каб па ехаць не ку ды, та ко га не бы ло да гэ туль у ма ім 

жыц ці. Уя ві толь кі: ты пры яз джа еш у го рад, дзе быў ад-
ной чы, па мя та еш вак зал, пло шчу і ўні вер маг «Бе ла русь». 
Зра зу ме ла, пе рад ад' ез дам вы ву чаў і гля дзеў неш та ў 
ін тэр нэ це. Ад нак пры ехаць і жыць — зу сім ін шая спра ва. 
Пер шы ме сяц прак тыч на не вы хо дзіў з ква тэ ры, бо быў 
за кла по ча ны па ступ лен нем. Па сту піў, па ехаў у Іжэўск па 
рэ чы, а вяр нуў шы ся, па чаў да сле да ваць ва ко лі цы. Ця пер 
кар ты і марш ру ты ў кож на га ў смарт фо не, а я шу каў па-
трэб ныя ад ра сы па звы чай най па пя ро вай кар це. Па мя таю, 
пер шыя за ня ткі бы лі на ву лі цы Кур ча та ва, якая зна хо-
дзіц ца за каль ца вой Мін ска, — каб да брац ца, рас пыт ваў 
пра даў шчы цу ў кі ёс ку. За дзень да за ня ткаў з'ез дзіў ту ды, 
агле дзеў ся на мяс цо вас ці. А там ужо па ча ла ся ву чо ба, 
з'я ві лі ся зна ё мыя, кам па нія. Ста ла ляг чэй.

— Сён ня як ад чу ва еш ся бе ў Мін ску?
— Мне зда ец ца, быц цам я ўжо до ма. На ват мае сяб-

ры па ча лі ад зна чаць, што я ця пер ка жу «ў нас у Мін ску», 
а ра ней та ко га не бы ло...

— Да баць коў ця пер ез дзіш у гос ці?
— Хут чэй, яны пры яз джа юць да мя не не каль кі ра-

зоў на год. Я там апош ні раз быў га ды ча ты ры та му. 
Ра ней ту ды ха дзіў амаль пра мы цяг нік з Мін ска і на па-
да рож жа страч ваў га дзін 38. Дзве но чы пад стук ко лаў 
не заў сё ды лёг ка да юц ца. Ха ця я люб лю цяг нік: но выя 
зна ём ствы, пры го ды... Вось бы са ма лёт — та ды бы ваў 
бы до ма час цей.

— А як так атры ма ла ся, што ты вы браў пра фе сію 
псі хо ла га, ка лі ўліч ваць за ня ткі тан ца мі і спор там?

— Баль ныя тан цы я па кі нуў ра на. А з фут бо лам 
бы ла свая гіс то рыя. Гу ляў я доб ра. Не як мя не на-
ват за пра сі лі на пра гляд у Мінск у клуб МТЗ-РІ ПА (з 
2010 пе рай ме на ва ны ў «Пар ты зан» — Аўт.). І ўжо ў 
2003 го дзе я меў маг чы масць пе ра ехаць у Бе ла русь 
у якас ці фут ба ліс та. Я ж вы рас у сям'і, дзе спорт быў 
заў сё ды. Баць ка з'яў ля ец ца кан ды да там у май стры 
спор ту па воль най ба раць бе. Пры жа дан ні мож на 
бы ло бу да ваць кар' е ру фут ба ліс та, але мя не не вель-
мі пры ваб лі ва ла перс пек ты ва аб ме жа ваць жыц цё 
толь кі трэ ні роў ка мі, імк нен нем да вы ні каў. Ха це ла ся 
не ча га боль ша га, та му па ра лель на з за ня тка мі спор-
там я ста ра ўся ву чыц ца. З ча сам вы браў псі ха ло гію. 
Праў да, бы ла дум ка па сту паць на па лі та ло гію. Ве ды 
да па ма га юць мне і сён ня, хоць па спе цы яль нас ці і не 
пра ца ваў. Псі ха ло гія на огул важ ную ро лю ады гры вае 
ў жыц ці кож на га.

— На тэ ле ба чан не ты прый шоў праз кас тынг...
— Ка лі я прый шоў на тэ ле ба чан не, то кас тынг быў 

яшчэ не ў та кім маш та бе, як ідзе ця пер. Два га ды та му 
мя не за пра сі лі па спра ба ваць ся бе ў якас ці вя ду ча га пра-
гра мы «Доб рай ра ні цы, Бе ла русь». Ра ней я скон чыў кур сы 
тэ ле вя ду чых, пра ца ваў на ра дыё — так, маг чы ма, мя не і 
за ўва жы лі. За пі са лі мы ней кія про бы, але я не па ды шоў, 
ві даць. А праз ней кі час па тэ ле фа на ва лі з Агенц тва тэ ле-
ві зій ных на він і пра па на ва лі стаць вя ду чым на він спор ту. 
Пас ля су стрэ чы мя не быц цам за цвер дзі лі, толь кі па ра і лі 
спа чат ку па спра ба ваць па пра ца ваць ка рэс пан дэн там. 
З'я ві ла ся маг чы масць зра зу мець спе цы фі ку тэ ле ба чан ня 
і пра цы ў кад ры. Доў га ду маў, ці па трэб ны мне спорт, бо 
да гэ туль пяць га доў пра ца ваў у сфе ры куль ту ры і за спар-
тыў ны мі па дзея мі амаль не са чыў. Я ра зу меў, што кры ху 
«не ў тэ ме», ад нак вы ра шыў не страч ваць маг чы мас ці і 
праз не каль кі ме ся цаў доб ра асво іў ся, а праз паў го да, 
ду маю, быў ужо не бла гім спар тыў ным жур на ліс там.

— Пад час пер ша га эфі ру вель мі хва ля ваў ся?
— На пя рэ дад ні мы раз маў ля лі з ма ім кі раў ні ком Мі-

ка ла ем Сту лам, і ён ска заў, што пер шы эфір бу дзе 
ў за пі се. У вы зна чаль ны дзень я пра чнуў ся з поў най 
упэў не нас цю, што ўсё бу дзе так, як за пла на ва лі. А тут 
тэ ле фа нуе кі раў ніц тва і па ве дам ляе: вы хад у пра мым 
эфі ры. Кі рыл Ка за коў та ды ма ты ва ваў сваё ра шэн не 

так: ка лі вы плы ве, то бу дзе пла ваць, а не — зна чыць, не 
лёс... На пра цу я са браў ся знач на хут чэй, чым пла на ваў. 
Быў ад нос на спа кой ны, але ў эфі ры ру кі ўсё ж дры жэ лі, 
хоць і пра цэс ве даў, і рэ пе ты цыя бы ла не ад на.

— На пра цы час цей зда ра юц ца пры ем ныя не ча-
ка нас ці аль бо і па нер ва вац ца да во дзіц ца?

— Быў у ма ёй эфір най прак ты цы вы па дак, ка лі вы клю-
чыў ся суф лёр. Доб ра, што мы са мі тэкс ты пі шам, та му 
з сі ту а цы яй спра віў ся. Але ў пер шы раз бы ло страш на. 
Не прад ба ча ныя сі ту а цыі зда ра юц ца час цей на ін шых 
пра ек тах. У «Бе ла русь LІFE» зна ё мі лі ся з кра бам Пят ро-
ві чам, і ён ца паў мя не клюш ня мі. Пад час «Мір на га ту ра» 
бы ло шмат ці ка ва га. На прык лад, на ры бал цы Мак сі ма 
Мірнага на Брас лаў скіх азё рах. Дзве га дзі ны ён ву дзіў 
ры бу, і апе ра тар вы ра шыў больш не зды маць, а я па пра-
сіў па ча каць яшчэ пяць хві лін. Уклю ча ец ца ка ме ра — і тут 
Макс зла віў ры бі ну! Зды мае з круч ка, кі дае на тра ву, а 
праз хві лі ну ба чу, як яго ма лод шы сын Дзя мід бя рэ тую 
ры бі ну і ад пус кае ў во зе ра. Уя ві, які кант раст эмо цый! І 
яны тра пі лі ў кадр. Так што, са праў ды, не ча ка нас ці бы ва-
юць пры ем ны мі і да юць жыц цё ўда лым кад рам.

— На огул здым кі «Мір на га ту ра па Бе ла ру сі» бы лі 
не з лёг кіх?

— У тур мы ез дзі лі мі ну лым ле там. За 7 дзён аха-
пі лі 8 га ра доў. Здым кі іш лі нон-стоп, што дня ад 6 да 
12 га дзін. Кож ны дзень ты ўста еш а сё май ра ні цы і 
кла дзеш ся спаць у га дзі ну но чы. Плюс да гэ та га ноч чу 
праз кож ную га дзі ну пра чы на еш ся і ад соч ва еш, як там 
пра хо дзіць ка дзі роў ка ві дэа ў па трэб ны фар мат. Рэ-
сурс доб ры зда бы лі. У кан цы бы лі прос та вы ціс ну тыя, 
але вы нік та го вар ты. Бе ла русь пры го жая і вя лі кая. 
На жаль, мно гія мес цы яшчэ не зве да ны на мі. Ёсць 
но выя ідэі, і на огул, лі чу, пра грам пра на шу кра і ну 
шмат быць не мо жа.

— У тва іх сло вах ад чу ва ец ца лю боў і за мі ла ва-
насць...

Гэ та як у пес ні: «Каб лю біць Бе ла русь на шу мі лую, 
трэ ба ў роз ных кра ях па бы ваць». Я ве даю, што і як у 
Ра сіі, люб лю Укра і ну і ба чу Бе ла русь. І тут мя не ўсё за-
да валь няе і мне доб ра. Ка лі неш та не па да ба ец ца, то 
спра бую да біц ца змен. Так, на прык лад, ка ля май го до ма 
ёсць са ста рэ лыя аў та ма бі лі, якія толь кі мес ца зай ма юць, 
— зна чыць, зраб лю ўсё маг чы мае, каб іх пры бра лі. І гэ та 
зро бяць, ня хай і праз ме сяц. Мне зда ец ца, кож ны па ві нен 
імк нуц ца зра біць лепш, пад трым лі ваць чыс ці ню. Дро бя зі 
мно гае вы ра ша юць. Мно гія імк нуц ца зда быць ві зу і ад'-
ехаць ад сюль, а мне тут ці ка ва і хо чац ца па бы ваць там, 
дзе яшчэ не да вя ло ся.

— Да рэ чы, пра Укра і ну. Іс нуе мер ка ван не, што там 
тэ ле ба чан не вы дае больш якас ны пра дукт. Згод ны?

— Укра ін скае тэ ле ба чан не прос та ін шае. Мес ца мі 
леп шае, а ў не чым нам са сту пае. На прык лад, мы мац-
ней шыя ў ін фар ма цый ным і ана лі тыч ным пла не, а яны 
ў пуб лі цыс ты цы і за баў ляль ным фар ма це. Я пра цую ў 
на ві нах, і на ша га лоў ная мэ та — да ваць аў ды то рыі гле бу 
для раз ваг. Ця пер АТН пе рай шло на фар мат, дзе ад сут-
ні чае кан крэ ты ка: чор нае ці бе лае, пра віль на аль бо не. 
Мы рас каз ва ем, што і як, не вы зна ча ю чы, доб ра тое ці 
дрэн на, а гля дач ня хай ро біць сам вы сно вы. Гэ та но вы 
ўзро вень, на які вый шла на ша тэ ле ба чан не.

— У якас ці гле да ча якім пра гра мам і ка на лам ад-
да еш пе ра ва гу?

— Ін тэр нэт сён ня пе ра ва жае, там мож на знай сці 
амаль усё. Я гля джу на шы ка на лы. Мне па да ба ец ца 
пра гра ма вы хад но га дня на «Бе ла русь 1». Ка лі ў па ня-
дзе лак вы па дае воль ны ад пра цы дзень, то ўклю чаю 
«Маю пла не ту». Для мя не гэ ты ка нал на ват у не чым 
леп шы за «Dіscovery». Шмат гля джу роз ных за меж ных 
вя чэр ніх шоу. Як «Па між дзвю ма па па ра ця мі» За ка Га-
лі фі я на кі са. Яго вар та гля дзець.

Але на ДРАП КО.

«Я мог пры ехаць у Бе ла русь 
у якас ці фут ба ліс та»

Кан стан цін ПРЫ ДЫ БАЙ ЛА:

Га ра доў мо жа быць шмат, але ста лі ца заў сё-
ды ад на. Усё пра мін чан і жыц цё Мін ска кож ную 
ня дзе лю рас па вя дае вя ду чая ра дыё «Мір» Ка-
ця ры на Кар пе ка. 

Пад бор ка са мых ці ка вых і знач ных ста ліч ных 
на він: ад эка на міч на га жыц ця і куль тур ных па дзей 
да вя сё лых зда рэн няў і кур' ё заў. Вы па чу е це ад-
ка зы на пы тан ні, якія хва лю юць кож на га: ці па да-

ра жэе зноў пра езд, ча му мін скія пар коў кі ста нуць 
плат ны мі і дзе мож на ад па чыць у маі? Так са ма 
тра ды цый на — пра гно зы ад сі ноп ты каў на на ступ-
ны ты дзень. 

Ка лі вы хо ча це тры маць ру ку на «пуль се жыц ця» 
і да ве дац ца больш аб на шым вы дат ным го ра дзе 
— на строй вай це ся на «мір ную» хва лю кож ную ня-
дзе лю ў 11.30.

«НА ША 
СТА ЛІ ЦА»

Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў  ��

Ч
ым даў жэй жы веш на 
све це — тым больш 
ста но віц ца род ных і да-
ра гіх ма гіл. І вось ужо 

на Ра даў ні цу не ве да еш, ку ды 
перш ехаць — ці ў Кук ша ві чы, ці 
ў Вол му, ці на Яшэў шчы ну. Не-
як, з Бо жай да па мо гай, да ве ча-
ра па спя ва ем. Бо ўсіх жа трэ ба 
па бу дзіць, па хрыс то са вац ца, 
рас ка заць, што но ва га за зі му 
ад бы ло ся. Я вось час та ду маю: 
ча му Ра даў ні ца ў на род най куль-
ту ры па зна ча на ме на ві та як свя-
та? На го да на са мрэч невя сё лая, 
едзем жа на су стрэ чу з ня бож-
чы ка мі, і яшчэ ня рэд ка стрэм кай 
у сэр цы ся дзіць боль ня даў няй 
стра ты, і ха лод ныя слё зы на ва-
роч ва юц ца на во чы — ці то ад 
на хаб на га вес на во га вет ру, ці то 
ад ус па мі наў і гэ та га ба лю ча га 
ўсве дам лен ня «ні ко лі больш»...

І 
ўсё ж — свя та. Гэ та па чы на еш 
ра зу мець кож ны раз на ноў, 
ка лі, пры ехаў шы ў Кук ша ві чы 
пер шым, па рад ку ю чы ў аг ра-

дах, раз-по раз па ды ма еш га ла-
ву, па чуў шы, як ляп ну лі дзве ры 
ма шы ны. Ці на ад ва рот, кры ху 
пры па зніў шы ся, ідзеш да зна ё-
мых пом ні каў, піль на ўгля да ю чы-
ся, хто там дзе за ві ха ец ца. Цёт-
ка Ва ля ўжо пры еха ла, а цёт кі 
Све ты з сям' ёй па куль не ві даць. 
Па вел ужо пры бі ра ец ца ў аг ра-
дзе ў пра ба бу лі з пра пра ба бу ляй, 
а Све та ма лод шая, яго сяст ра, 
у сва іх баць коў — цёт кі Лю ды 
з дзядзь кам Ві цем... Аб дым кі, 
па ца лун кі, слё зы ра дас ці — су-
стра кац ца звы чай на ўда ец ца 
раз на год, вось тут, на мо гіл ках 
(ка лі ня ма якой ра дас най ці, не 
дай Бог, сум най на го ды). Свя та 
су стрэ чы вя лі кай рад ні, у якой 
шмат асоб ных сем' яў, але якія 
ма цу юц ца на ад ных ка ра нях.

Ме на ві та тут, на мо гіл ках, ты 
ад чу ва еш, як гэ тыя ка ра ні на-
дзей на — на дзей ней, чым дом, 
па са да, ста сун кі з па трэб ны мі 
людзь мі — тры ма юць ця бе на 
гэ тай зям лі. Бо вось, зда ец ца, 
амаль чу жыя лю дзі, і сту пень 

сва яц тва — чац вёр тае ка ле на 
(а ў на шых дзя цей ужо і пя тае!), 
і ба чым ся зу сім ня час та, але ў 
ста рой, га дах у 50-х вы ка ва най 
на дзей най аг ра дзе ля жыць жан-
чы на Се ра фі ма, а по бач — яе 
муж Кі ры ла, і ўсім нам — стры-
еч ным, «тра ю рад ным», «чац-
ве ра ю рад ным» гэ тыя лю дзі ад-
ноль ка ва род ныя — яны ўсім нам 
пра дзед і пра ба бу ля, а на шым 
ма ці ці баць ку — баб ка ды дзед, 
а на шым дзе цям — пра пра... А 
зна чыць і мы ўсе — ад на го ро ду, 
мы, ка лі трэ ба — ад но за ад на-
го сця ной, мы не ўпа дзём на ват 
ад моц на га вет ру, бо вунь коль-
кі моц ных пля чэй, спа гад лі вых 
вачэй по бач, бо на шы агуль ныя 
ма гі лы нам і аба ро на, і су ця шэн-
не. Гэ тае ве дан не, як і ра зу мен-
не Ра дзі мы, ка лі яно з'яў ля ец ца 
ўпер шы ню, ад ной чы і на заў сё ды 
ро біць нас ду жэй шы мі і больш 
упэў не ны мі. Ты свой на сва ёй 
зям лі. Тут твае ка ра ні. Тут твой 
род — і тыя, хто ўжо ў ін шым 
све це, і тыя, хто по бач кож ны 
дзень, і тыя, хто да лё ка, але хто 
аба вяз ко ва пры ля ціць на да па-
мо гу, ка лі зда рыц ца ня шчас це. 
Ра даў ні ца — на ша са праўд нае 
свя та, бо за гэ тае ўра чыс тае ад-
чу ван не, ад яко га ні бы вы рас та-
юць кры лы і жыць на зям лі ста-
но віц ца тры ва лей і смя лей, мно-
гія на ро ды, чые ка ча выя ма гі лы 
рас кі да ны па вя ліз ных аб ся гах, 
шмат ад да лі б. Гэ тае ад чу ван не, 
гэ тая ўпэў не насць — ні бы най-
вя лік шая па дзя ка нам ня бё саў 
за тое, што нам заў сё ды ста ва ла 
сва ёй зям лі, мы ні ко лі не ха дзі лі 
за ва ёў ваць ін шых, не пе ра мя-
шча лі ся цэ лым на ро дам па аб-
ся гах Еў ра зіі ці на ват за акі ян у 
по шу ках леп шай до лі.

А 
на Яшэў шчы не — там 
ужо баць ка ва рад ня ля-
жыць — мы з сяст рой га-
доў дзе сяць та му на Ра-

даў ні цу ад шу ка лі ма гі лу пра дзе-
да. Так зда ры ла ся, што да гэ туль 
не ве да лі тол кам, дзе яна: ба бу ля 
ў апош нія дзе сяць га доў свай го 

жыц ця, па ха ваў шы на ін шых мо-
гіл ках пя ці дзе ся ці га до ва га сы на, 
пры лю бой на го дзе імк ну ла ся да 
яго. Яна за над та доў га жы ла — 
пэў на, і за сы на, і за му жа, яко га 
рас стра ля лі ў трыц цаць сё мым, 
— каб згад ваць час та ма гі лу 
баць кі, які па мёр яшчэ да вай-
ны... Мы ха дзі лі па ста рой част цы 
мо гі лак, угля да лі ся ў за мшэ лыя 
пом ні кі, чы та лі над пі сы, вы бі тыя 
дзе па-рус ку, дзе па-бе ла рус ку, 
дзе па-поль ску. І рап там — «Рэ-
дзька Адам Іва на віч. На ра дзіў ся 
ў 1874-м, па мёр у 1936-м». Гэ та 
бы ло ад крыц цё. Столь кі ду мак 
рап там у га ла ве за мі ту сі ла ся. І 
пра тое, што ў 36-м на шай баб-
цы бы ло трыц цаць га доў, а праз 
год пас ля смер ці баць кі ў яе за-
бра лі му жа. І пра тое, што трэ ба 
аба вяз ко ва звяр нуц ца ў ар хіў і 
па ці ка віц ца пра Рэ дзьку Іва на — 
пра прадзе да, які па мёр у кан цы 
ХІХ ста год дзя. І пра тое, што, па 
ка лі ву збі ра ю чы гіс то рыю сва-
ёй сям'і, мы ўпля та ем яе ў гіс-
то рыю сва ёй Ра дзі мы, і па ку ты, 
ра дасць, слё зы і на быт кі тва іх 
род ных лю дзей — гэ та част ка 
лё су зям лі, на якой яны на ра дзі-
лі ся і пра жы лі свой доў гі або не 
вель мі век...

В
ы асаб лі ва пра гэ та не 
за дум ва лі ся? Еду чы сё-
ле та да род ных ма гіл, 
па спра буй це. Вазь мі-

це з са бой дзя цей, рас ка жы це 
ім пра пра дзе да, які па ра не ны 
вяр нуў ся з вай ны, пра дзе да ву 
сяст ру, якая па да рва ла зда роўе, 
вы рошч ва ю чы кок-са гыз, пра ба-
бу лі ну ма ці, якая ля чы ла тра ва мі 
і ўме ла за га вор ваць пя рэ па ла-
хі — у кож най сям'і, у кож най 
род най ма гі лы ёсць свая гіс то-
рыя. Аба вяз ко ва рас ка жы це. Або 
па спя шай це ся па ці ка віц ца са мі ў 
ста рэй шых, каб за пом ніць і рас-
ка заць пас ля, ка лі прый дзе ва ша 
чар га вес ці хро ні ку ро ду.

Свая но ша — не цяж кая. А 
пры вы пад ку — як зной дзе це.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ

�

ПРАЎ НУ КІ АДА МА
Ус па мі на ю чы сва іх па мер лых, 
мы зна хо дзім са міх ся бе


