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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, 
0.20 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 0.05 Зо на Х.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.05 Клуб рэ дак та раў.
10.50 «Зор нае жыц цё». «Рас-
пла та за гор дасць».
11.55, 15.25, 18.35 Еurovіsіon. 
Без ка мен та ры яў.
12.10, 0.50 Дак. се ры ял «Міс-
тыч ныя гіс то рыі».
13.05 Се ры ял «Двай ное 
жыц цё». За ключ ныя се-
рыі.
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 «Ка хан не 
пад пры крыц цем».
23.50 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
0.40 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 10.15, 21.20 Тэ ле ба ро-
метр.
9.05, 17.55 Дэ тэк тыў «Пры-
го ды на та ры у са Не глін ца-
ва». 1-я се рыя.
10.50, 0.15 Се ры ял «Ляль кі 
ведзь ма ка». 1-я се рыя.
12.00, 19.00 Се ры ял «Бом-
ба». 1-я і 2-я се рыі.
13.50 «Два з па ло вай ку ха ры. 
Ад кры тая кух ня».
14.25 Се ры ял «Лас таў чы на 
гняз до».
16.25 «Кі пень».
16.45, 23.35 «Пе ра за груз ка». 
Ма ла дзёж нае ток-шоу.
17.30 М/с «Клуб Вінкс. Шко ла 
ча раў ніц».
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».
22.35 Се ры ял «Рэ аль ныя 
хлоп цы».
1.05 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, 13.30, 15.15, 17.00, 
21.05, 0.35 «Ка лей да скоп».
8.10, 13.40, 15.25, 17.10, 0.45 
«Сім ва лы эпо хі». Хі міч ная за-
віў ка.
8.20 Дзі ця чы фільм. «Пры-
го ды Бу ра ці на».
10.35, 22.00 «Дыя@блог». 
«Пра мо ву».
11.00, 21.15 Се ры ял «Мег-
рэ».
11.45, 0.10 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці кам па зі та ра 
Льва Абел іё ві ча.
12.10, 16.35 «Раз маў ля ем па-
бе ла рус ку».
12.15 Шля ге ры на ўсе ча сы. 
«Джаз і кла сі ка».
13.55 «Дзя дзеч каў сон». 
Маст. фільм.
15.35 «Ян ка Ку па ла... Я ад-
пла ціў на ро ду». Дак. фільм.
16.05 «Па да рож жа са сма-
кам». Тур цыя.
16.40 М/ф.
17.25 «На сталь жы». Жыц цё і 
твор часць рэ жы сё ра Ба ры са 
Уто ра ва.
17.50 «Жы ві це ў гар мо ніі». 
Дак. фільм.
18.20 «Бе ла русь на кры жы 
вя коў». Дак. фільм.
19.15 «Рос чырк ча су». Аква-
рэ лі Фе лік са Гу ме на.
19.25 «Бра ты Ка ра ма за вы». 
Маст. фільм. 1-я се рыя.
20.45 Ка лы хан ка.
21.15, 21.15 Се ры ял «Мег-
рэ».
22.25 «Мас ка рад». Маст. 
фільм.

8.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм' ер-лі га. «Ман чэс тэр 
Юнай тэд» — «Сан дер ленд».

10.05 Фут бол. Бе ла рус банк 
— Чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Тар-
пе да-Бе лАЗ» (Жо дзі на) — 
«БА ТЭ» (Ба ры саў).
11.55 — 19.55 Тэ ніс. Тур нір 
ВТА. Мад рыд.
19.55 Авер тайм.
20.25 Час фут бо ла.
21.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Агляд ту ра.
21.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм' ер-лі га. «Крыс тал 
Пэ лас» — «Лі вер пуль».
23.55 Тэ ніс. Тур нір ВТА. Мад-
рыд.

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. Рэ-
кла ма па-са вец ку. Усё пра-
даць, акра мя Ра дзі мы».
18.50 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Па зі цыя».
22.05 «Вай на і мі фы».
23.05 Вя лі  кая вай на. 
«Ржэў».
0.05 Маст. фільм «Па ляў ні-
чыя на скар бы».
1.55 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 «Вя лі кае сне дан не».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».

11.40 «Та кі лёс».
12.30 «Ча ты ры вя сел лі».
13.50 «Вя лі кі го рад».
14.30 «Зор ны рынг. Но вы 
се зон. Біт ва ка вер-бэн даў». 
ВІА «Ё-ГУРТ» су праць гру пы 
«FORTІSSІMO».
15.35 «Ін шая кра і на». «Ка зах-
стан. Дзе юр ты су сед ні ча юць 
з хма ра чо са мі».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Сле да кі».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Маст. фільм «Скраз-
ныя ра нен ні».
22.10 «Гля дзець усім!».
23.00 «Ва ен ная тай на».
0.00 «Бе лыя ваў кі». Се ры ял.

5.00 «180 хві лін».
7.15 Бе ла русь сён ня.
8.15 Се ры ял «Сёст ры».
10.00, 0.25 Маст. фільм «Мы 
смер ці гля дзе лі ў твар».
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, 4.10 Дак. фільм «Тай-
ныя зна кі».
15.20, 23.10 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.10 Се ры ял «Леп шы го-
рад зям лі».
18.20, 1.50 Се ры ял «Дзе ці 
Ар ба та».
21.20 Маст. фільм «Ня ўлоў-
ныя мсці ўцы».
22.45 «Бе ла русь сён ня».
0.00 Агуль ны ін та рэс.

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».
12.55 «Асаб лі вы вы па дак».
13.50, 16.50, 19.50, 0.15 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.30 «За пе ра мо гу — рас-
стрэл? Праў да пра матч смер-
ці».

15.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
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 Маст. фільм «Па га ва-
ры са мною пра ка хан не».
0.25 «Дзя жур ны па кра і не». 
Мі ха іл Жва нец кі.

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».
11.55 «Суд пры сяж ных».
13.25 «Суд пры сяж ных. Кан-
чат ко вы вер дыкт».
14.25 «Спра ва ўра чоў».
15.10 «Спра ва гус ту».
15.40, 18.30 «Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не».
16.25 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
17.35 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.35 Се ры ял «Шэ рыф-2».
23.05 Сён ня. Вы ні кі.
23.30 Се ры ял «Ін спек тар 
Ку пер».

7.00, 13.30, 19.00, 20.55, 23.50 
«На двор'е».
7.05, 16.00 Мульт па рад.
7.30 Дак. фільм «Вы ра туй і 
за ха вай».
8.25 Се ры ял «Свет ля чок».
9.55, 17.55 Се ры ял «Смерць 
у раі».
11.00 Дра ма «Да ло рэс 
Клей барн».
13.15 «Кі на блак нот».
13.35 Се ры ял «У чым ві на 
Фат ма гуль».
15.10 Дэ тэк тыў «Баць ка 
Браўн».
16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Свет без кан-
ца».
19.05 Се ры ял «Доб рая жон-
ка».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дра ма «Пі я ніст».

6.00, 1.00 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 0.30 Скетч-шоу «6 кад-
раў».
9.00 «Кі но ў дэ та лях».
10.00 «Па спець за 24 га дзі-
ны».
11.00, 19.00 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка».
13.00, 23.15 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 Пры го ды «Чор нае зо-
ла та».
21.10 Ка ме дыя «Нянь кі».
0.00 «Ла ві мо мант».

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 «Ган на Ка рэ ні на». 
Маст. фільм.
12.40 «За ха валь ні кі Ме лі ха-
ва». Дак. фільм.
13.05, 23.30 «Вя лі кія бу дын кі 
ста ра жыт на сці». Дак. се ры-
ял.
14.10 «Гіс то рыі ў фар фо ры». 
Дак. се ры ял.
14.40 «Звы чай ны ча ла век». 
Маст. фільм.
16.20 Юрый Це мір ка наў і Ака-
дэ міч ны сім фа ніч ны ар кестр 
Санкт-Пе цяр бург скай фі лар-
мо ніі ім. Д.Д. Шас та ко ві ча.
18.15 «Са ці. Ня сум ная кла-
сі ка...».
18.55 «Пра ві лы жыц ця».
19.30 «Мая вя лі кая вай на. 
Га лі на Ка рат ке віч». Дак. 
фільм.
20.15 «Тым ча сам».
21.00 Зор кі рус ка га Аван гар-
да. «Леў Ку ля шоў. Ба чыць 
шчас лі вых лю дзей».
21.25 Пры ступ кі цы ві лі за цыі. 
«Анг кор — зям ля ба гоў». Дак. 
фільм. 1-я се рыя.
22.35 «Ня мец кая кры жа ван-
ка. Цяж кас ці пе ра кла ду». 
Дак. фільм.
0.20 К. Сен-Санс. Ва ры я цыі 
на тэ му Бет хо ве на.

1.40 «Су свет ныя скар бы куль-
ту ры».

5.00 «Аў то граф па су бо тах». 
Твор часць Ва сі ля Лі ва на ва. 
1992 год.
5.30 «Ва кол сме ху» «Вяс на». 
1984 год.
6.15 «Ня знай ка су стра ка ец ца 
з сяб ра мі». М/ф.
6.40 «Пад зна кам за дыя ка. 
Ця лец». 1992 год.
8.10 «Брэйн-рынг». 1990 
год.
9.00 «Дзя куй — усім!». Маст. 
фільм.
10.35 Кан цэрт за меж най эст-
ра ды.
11.00 «Гэ ты фан тас тыч ны 
свет». «Без дань». 1987 год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 Па ста рон ках пер ша-
май скіх «Бла кіт ных агень чы-
каў».
15.00 «Тэ ат раль ныя су стрэ-
чы».
16.10 Тэ ле шоу «50/50». 1994 
год.
17.00 «Зор ная га дзі на». Ся-
мей ная тэ ле вік та ры на. 1993 
год.
17.45 «Ві да воч нае—не ве ра-
год нае». 1977 год.
18.30 «Карч мар ка». Тэ ле-
спек такль. 1975 год.
20.00, 2.00 «Мі ну лы час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Да і пас ля паў но чы». 
1987 год. 1-я част ка.
23.00 «У све це жы вёл». 1984 
год.
0.05 «Нью-Ёрк, Нью-Ёрк». 
1995 год.
0.40 «Леп шая да ро га на ша-
га жыц ця». Маст. фільм.
4.00 «Кі на па на ра ма». 1979 
год. 1-я част ка.

9.30 Аў та- і мо та спорт.
9.45 Чэм пі я нат све ту ў кла се 
Ту рынг.
10.30 На столь ны тэ ніс. Ка-
манд ны чэм пі я нат све ту. Фі-
нал. Муж чы ны.
12.00 Тэ ніс. Тур нір ATP. Ад-
кры ты чэм пі я нат Пар ту га ліі. 
Фі нал.

13.30 Тэ ніс. «Матс пойнт».
14.00, 20.00 Сну кер. Чэм пі я-
нат све ту. Фі нал.
19.00, 0.15 Фут бол. Еў ра га-
лы.
19.45, 1.00 Фут бол. Бра зі ле-
ма нія.
0.00 Тэ ле ча со піс WATTS.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па між на мі».
5.15, 2.20 Се ры ял «Як не вар-
та жыць».
5.45, 2.50 Ка ме дыя «Граф».
6.15 Ка ме дыя «Бе ла снеж ка: 
помс та гно маў».
8.00, 12.55, 16.10, 21.00 Се-
ры ял «Гэ та ўсё пра Джо ан». 
1-я се рыя.
8.45, 10.35, 13.45, 20.45, 
21.50, 23.45, 1.50 «Ка ме ды-
ян ты. Леп шае».
9.00 Ка ме дыя «Мы — ле ген-
ды».
11.15 Ка ме дыя «Гас па дар у 
до ме».
14.10 Ка ме дыя «У джа зе 
толь кі дзяў ча ты».
17.20 Ка ме дыя «За ко ны пры-
ваб нас ці».
19.20 Ка ме дыя «Два ў ад-
ным».
22.10 Ка ме дыя «Утай ма ван-
не сва воль ных».
0.10 Ме лад ра ма «Уда чы, 
Чак».
3.25 Ка ме дыя «Па ро да буль-
дог».

6.00 М/ф.
8.45, 18.30, 3.15 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». На тал ля Бе ла хвос-
ці ка ва.
14.30 «Сто пы тан няў да рос-
ла му».
15.15 Се ры ял «Звыш на ту-
раль нае».
20.15 «Ша па ва лаў». Се ры-
ял.

21.15, 4.40 Се ры ял «Жыц цё 
і лёс».
22.00 «Ску ра, у якой я жы ву». 
Маст. фільм.
00.10, 5.20 Се ры ял «Звыш на-
ту раль нае».
00.55 Се ры ял «Ха дзя чыя 
мерц вя кі».
1.40 «Ча со ва да ступ ны». Ра-
ман Вік цюк.
2.35 «Без пад ма ну».

5.00 Ба я вік «Чор нае зо ла-
та».
7.30 Фан тас ты ка «Па ра лель-
ныя све ты».
9.40 Ка ме дыя «Бра ты 
Грым».
12.00 Дра ма «Ча ра дзей ная 
кра і на».
14.00 Ка ме дыя «Я нар маль на 
су пер гуд».
15.50 Ка ме дыя «Удар ма лан-
кі».
17.20 Ме лад ра ма «Міс Пе-
ціг ру».
19.00 Тры лер «Эк стра сэнс».
21.00 Фільм жа хаў «Ідэн ты-
фі ка цыя».
23.00 Ка ме дыя «Паст ка для 
ня вес ты».
1.00 Фільм жа хаў «Стра шыд-
лы».
3.00 Ка ме дыя «Пі пец».

6.00 Дра ма «Грэ час кія ка ні-
ку лы».
8.00 Фільм-каз ка «Ча роў ны 
парт рэт».
10.00 Ка ме дыя «Той яшчэ 
Карл сан!».
11.50 Дэ тэк тыў «Шэр лак 
Холмс і док тар Ват сан: Зна-
ём ства».
13.10 Дэ тэк тыў «Шэр лак 
Холмс і док тар Ват сан: Кры-
ва вы над піс».
14.30 Дра ма «Аб раз се зо-
на.»
16.00 Дра ма «Ра бі на вы 
вальс».
17.50 Дра ма «Зба вен не».
20.00 Дра ма «Дом з ве жай».
21.30 Ка ме дыя «Зай цаў, па лі! 
Гіс то рыя шо у ме на».
23.10 Дра ма «Мо ра».
0.40 Дра ма «Юн ке ры».

3.30 Ка ме дыя «За за».
5.10 М/ф «Пра Фя до та-страль-
ца, уда ла га ма лай ца».

5.00 Най ця жэй шы ў све це 
ра монт.
6.00 Дзі кая пры ро да Аме ры-
кі.
7.00 Ры бы-па чва ры.
8.00, 13.00, 18.00, 21.00, 0.00, 
3.00 Кос мас: Пра сто ра і час.
10.00 Пры ро джа ны бай кер.
11.00 Скар ба шу каль ні кі.
12.00 Гуль ні ро зу му.
12.30 Зай маль ная на ву ка.
15.00 Па ляр ны мядз ведзь.
16.00 Па ля ван не на па ляў ні-
ча га.
17.00, 2.00 Бра ты па зброі.
20.00, 1.00, 4.00 На ву ка бу ду-
чы ні Сты ве на Хо кін га.
23.00 Ту рэм ныя цяж кас ці.

7.00 Аме ры кан скі чо пер.
7.50 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 Top Gear.
11.25 Не спра буй це паў та-
рыць.
12.20, 0.55 Эве рэст: за мя жой 
маг чы ма га.
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: кад ры вы-
ра та ван ня.
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 Кру цей не пры ду ма-
еш.
21.00 Рэ аль ныя даль на бой-
шчы кі.
22.00 Эд Ста фард: як вы жыць 
на не за се ле ным вост ра ве.
23.00 Го лыя і на па ло ха ныя.
0.00, 5.10 Бу ду чы ня.
1.50 Са праўд ныя афе рыс ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.

АНТАНТ

СТБСТБ

МIРМIР

НТБ—БЕ ЛА РУСЬНТБ—БЕ ЛА РУСЬ

НА СТАЛЬ ГIЯНА СТАЛЬ ГIЯ

ЕURОSРОRTЕURОSРОRT

РТР—РТР—
БЕ ЛА РУСЬБЕ ЛА РУСЬ

ВТБВТБ

NАTIОNАL NАTIОNАL 
GЕОGRАРHIСGЕОGRАРHIС

DISСОVЕRУDISСОVЕRУ

8 КА НАЛ8 КА НАЛ

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

БЕЛАРУСЬ 1БЕЛАРУСЬ 1

БЕЛАРУСЬ 2БЕЛАРУСЬ 2

БЕЛАРУСЬ 3БЕЛАРУСЬ 3
КАМЕДЫЯКАМЕДЫЯ

TБ1000TБ1000
РУСКАЕ КІНОРУСКАЕ КІНО

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

ПАНЯДЗЕЛАК,  5 МАЯ

ТЭЛЕТЫДЗЕНЬТЫДЗЕНЬ

БЕЛАРУСЬ 5БЕЛАРУСЬ 5

МедыяпрастораМедыяпрастора  �� Брэст 106.6 FM
Віцебск  101.8 FM
Мінск 107.1 FM
Грод на 104.2 FM
Ма гі лёў 107.8 FM

Баб руйск 103.6 FM
Ба ра на ві чы 98.4 FM
Са лі горск 104.3 FM
Пінск 103.2 FM

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

ВЫ КА РЫ СТА НЫ ШАНЦ 
Ніт ку жыц ця мо жа пе ра рэ заць толь кі той, хто яе пад ве сіў.
Але ёсць лю дзі, якія не да юць ёй аба рвац ца,
ка лі яна ста но віц ца то нень кай 

Д
ня мі прый шла сум ная вест ка: па мер ла жан чы-
на, якой пер шай у Бе ла ру сі пе ра са дзі лі сэр ца. 
Ёй ста ла бла га ноч чу, і ўра чы не змаг лі яе ўра-
та ваць: но вае сэр ца не за ха це ла больш біц ца. 

Яна пра жы ла пас ля апе ра цыі пяць з па ло вай га доў. 
Па спе ла пад га да ваць ма лод ша га сы на (яму ця пер 
шэсць) і па ста віць на но гі ста рэй ша га — хлоп цу ўжо 
ва сям нац цаць…

Па доб ная ін фар ма цыя ў наш час раз но сіц ца ім гнен-
на, і тут жа зна хо дзіць сва іх ка мен та та раў: чу жое го ра, 
па ня пі са ных за ко нах на шай іс нас ці, — най леп шая на го-
да па га ва рыць. Ах вот ні каў вы ка зац ца ў гэ тым вы пад ку 
знай шло ся больш чым да стат ко ва. Толь кі на ад ным па-
пу ляр ным ін тэр нэт-пар та ле за су ткі са бра ла ся больш за 
трыс та ка мен та ры яў. Ся род іх сло вы спа чу ван ня сям'і 
па мер лай і спро бы ска заць аб тым, што ме на ві та дзя-
ку ю чы ўра чам жан чы на пра жы ла яшчэ пяць з па ло вай 
га доў, прос та па та ну лі і згу бі лі ся ў су цэль ным гу ле не за-
да во ле ных: маў ляў, што ў нас за ме ды цы на, вось вам і 
«вы со кі ўзро вень», а коль кі бы ло шу му пра пос пех… І 
хоць псі хо ла гі сцвяр джа юць, што боль шасць ін тэр нэт-
ка мен та та раў лю дзі, як пра ві ла, не за да во ле ныя ўсім і 
ўсі мі і што ўсту паць з імі ў па ле мі ку бес сэн соў на, бо ўсё 
роў на ні ко га ні ў чым не пе ра ка на еш, ме на ві та ў гэ тым 
вы пад ку мне прос та кар ціць па спра чац ца. Маг чы ма, 
та му што ў свой час да вя ло ся да тэ мы транс план та-
цыі як адзі на га спо са бу вы ра та ваць ча ла ве ку жыц цё 
спры чы ніц ца са мым не па срэд ным чы нам.

У
лас на, з гэ тай ня прос тай тэ мы мая жур на лісц-
кая кар' е ра і па ча ла ся. Та ды дзядзь ка Ва ло дзя, 
ма мін стры еч ны брат, вель мі цяж ка за хва рэў. 

Рап тоў на 42-га до вы моц ны муж чы на, пер ша клас ны 
сле сар на за вод зе, ве ся лун і жар таў нік пе ра тва рыў ся ў 
ін ва лі да, асу джа на га на па кут ніц кую смерць. У яго рап-
тоў на і ад на ча со ва ад мо ві лі ся пра ца ваць абедз ве ныр кі. 
Дыя ліз — пра цэ ду ра, якая вы кон вае іх функ цыі (хво ры 
вы му ша ны амаль што дня не ру хо ма ля жаць не каль кі га-
дзін, фак тыч на пры ка ва ны да ад мыс ло ва га апа ра та) яго 
не ра та ваў, з кож ным ра зам ста на ві ла ся толь кі горш… 
Дзядзь ку Ва ло дзю па шчас ці ла: знай шла ся до нар ская 
ныр ка, у 4-й клі ніч най баль ні цы Мін ска яму зра бі лі пе-
ра сад ку. Але зва лі ла ся но вая бя да: скон чы лі ся ле кі, 
якія хво ры па ві нен быў пры маць усё ас тат няе жыц цё, 
каб но вы ор ган ар га нізм ус пры маў як свой. Дзяр жа ва 
іх прос та не за ку пі ла: быў 1993 год, чы ноў ні кі ад ме ды-
цы ны па кі ну лі ў спі се не аб ход на га ней кія най ноў шыя 
аку ля ры, а гэ ты прэ па рат прос та вы крас лі лі.

Пра ўсё гэ та з бо лем і пры крас цю мне рас каз ваў 
хі рург Ге надзь Каз лоў, які ра біў дзядзь ку апе ра цыю. 
Пуб лі ка цыя ў «Звяз дзе» ме ла та ды шы ро кі рэ за нанс, 
гро шы на ле кі хут ка знай шлі ся, не каль кі дзя сят каў 
жыц цяў (а лік лю дзей з пе ра са джа най ныр кай ішоў у 
той час толь кі на дзя сят кі) бы лі вы ра та ва ны.

Праз па ру га доў, ка лі ўзнік ла но вая праб ле ма, ура чы 
4-й клі ніч най вый шлі на га зе ту са мі. У та га час ным пар-
ла мен це на раз гля дзе зна хо дзіў ся пра ект «гу ман на га» 

за ко на, які мог не тое што аб ме жа ваць — за ба ра ніць 
транс план та цыю ўво гу ле: усё гэ та бы ло на хва лі кры-
мі наль ных гіс то рый на пост са цы я ліс тыч най пра сто ры 
аб не сум лен ных ура чах, якія вы ра за юць у па цы ен таў 
зда ро выя ор га ны і пра да юць іх на пе ра сад ку. Вось та-
ды мне і да вя ло ся на свае во чы па ба чыць, што та кое 
дыя ліз: пры ка ва ны мі да яго на баль ніч ных лож ках ля-
жа лі і ма ла дыя муж чы ны, і ма ла дзень кія дзяў ча ты. І ў 
ва чах, і ў сло вах кож на га з іх чы та ла ся та кая на дзея, 
та кое не ўтай ма ва нае жа дан не жыць! Кож ны ве рыў, 
што па ку ты скон чац ца, што зной дзец ца до нар, што пе-
ра са джа ны ор ган па до рыць яшчэ не каль кі га доў по бач 
з род ны мі людзь мі…

М
ы та ды агуль ны мі на ма ган ня мі пе ра маг лі. За кон 
не быў пры ня ты, лю дзі атры ма лі шанц на вы-
ра та ван не, ура чы — маг чы масць апе ры ра ваць 

да лей. Пас ля з'я ві ла ся моц ная дзяр жаў ная пад трым ка, 
но выя цэнт ры з су час ным аб ста ля ван нем. Ле кі, якія 
пад трым лі ва юць до нар скі ор ган, для па цы ен таў бяс-
плат ныя. Асвое ны са мыя скла да ныя транс план та цыі, 
якія ў све це ро бяць лі ча ныя кра і ны. Пры чым, у ад роз-
нен не ад боль шас ці з іх, у Бе ла ру сі свае гра ма дзя не 
за та кія апе ра цыі не плацяць.

З
а ўсёй гэ тай ад ла джа най сіс тэ май ста яць жы выя 
лю дзі. Са ма ад да ныя пра фе сі я на лы, якія пра во-
д зяць над апе ра цый ным ста лом ня рэд ка па пяць-

шэсць га дзін, тра ця чы ўлас нае зда роўе дзе ля ін шых 
(ду маю, ні ко му не трэ ба рас каз ваць, якая ў іх пад час 
апе ра цый ка ла саль ная на груз ка). Іх па цы ен ты, якія, зна-
хо дзя чы ся на па ро зе веч нас ці, рап там атрым лі ва юць 
шанц яшчэ па жыць, ска заць ня вы ска за ныя сло вы бліз кім 
лю дзям, ад даць ім усю не рас тра ча ную лю боў і пя шчо ту, 
скон чыць спра вы, якія не па спе лі да ра біць да хва ро бы. 
Іх сем'і, якім да ец ца маг чы масць жыць по бач з род ным 
ча ла ве кам. Як доўга? Мне ча мусь ці зда ец ца, што тут 
ужо вы зна ча ем не мы. І спра ва не ў тым, праз коль кі 
хві лін пры еха ла «хут кая» і што ра бі лі ме ды кі. Бо, згад-
ва ю чы кла сі ка, ніт ку на ша га жыц ця пе ра ра зае той, хто 
яе пад ве сіў. На шы транс план то ла гі ро бяць і так амаль 
не маг чы мае, не да ючы ёй аба рвац ца ў той мо мант, ка лі 
ад ной чы яна ста но віц ца то нень кай-то нень кай…

Д
зядзь ку Ва ло дзю пас ля апе ра цыі ўра чы абя ца лі 
пяць-сем га доў жыц ця. Ён ра да ваў ся і гэ та му, 
а пра жыў двац цаць адзін. Па спеў вы га да ваць, 

вы ву чыць і ад даць за муж да чок, па це шыц ца з уну каў. 
Ён пра жыў гэ тыя двац цаць га доў з па чуц цём 

вя ліз най удзяч нас ці да ўра чоў, якія яму гэ тыя га ды 
па да ры лі.

Н
а тал ля, тая, якой пер шай пе ра са дзі лі сэр ца, так-
са ма не стам ля ла ся га ва рыць сло вы ўдзяч нас ці 
ўра чам. Ду маю, гэ тыя са мыя сло вы ска жа і яе 

ма лод шы сын, ка лі вы рас це. За тое, што ў яго бы ла 
ма ма і ён за пом ніў яе ру кі і во чы.

І гэ та бу дзе ці не са мы моц ны ар гу мент, які на ўрад ці 
аспрэ чыць на ват са мы заў зя ты не за да во ле ны скеп тык.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ

�

Упер шы ню ў пра гра ме кон кур су «Пра дукт го да», які 
за сна ва ны ў Бе ла ру сі ў 1998 го дзе, з'я ві ла ся ўзна га ро да 
для мас ме дыя. І яна — у ра дыё «Мір». Ра дыё стан цыі пры-
су дзі лі спе цы яль ную прэ мію за аб' ек тыў нае асвят лен не 
па дзей Бе ла ру сі і кра ін Са друж нас ці, ак тыў ную пра цу па 
пра соў ван ні ра дыё стан цыі ў ін тэр нэ це і элект рон ных СМІ, 
а так са ма твор чы па ды ход да пад рых тоў кі эфі ру.

«Пры ем на, што ак тыў ная пра ца ра дыё «Мір» у ін-
тэр нэ це і дру ка ва ных СМІ бы ла за ўва жа на, — ад зна чыў 
ды рэк тар Прад стаў ніц тва МТРК «Мір» у Бе ла ру сі Ула-
дзі мір Пяр цоў. — Са праў ды, мы ня дрэн на па пра ца ва лі. 
Але не вар та спы няц ца на да сяг ну тым. Ёсць яшчэ шмат 
не па кор аных вяр шынь. Ёсць сты мул імк нуц ца і пра яў-
ляць ак тыў насць».

РА ДЫЁ «МІР»
АТРЫ МА ЛА ГРАН-ПРЫ КОН КУР СУ 
«ПРА ДУКТ ГО ДА» 

Яна з тых жан чын, якія ўме юць 
ад стой ваць сваю па зі цыю 
і ўлас ныя ін та рэ сы. Па яе вер сіі, 
усё атрым лі ва ец ца ў жыц ці та ды, 
ка лі не іс ці су праць ся бе і свай го 
сум лен ня. Схіль ная да са ма іро ніі, 
аван ту рыз му і сва бо ды вы ра жэн ня 
ся бе ва ўсім. Ад ной чы пла нуе 
на пі саць кні гу для на шчад каў і 
ад крыць сваю спра ву. А па куль 
што вы хоў вае дзі ця, за хап ля ец ца 
аздаб лен нем мэб лі і пра цуе на 
тэ ле ба чан ні. На тэ ле ка на ле «Мір» 
Але ну Куп чык мож на ўба чыць у 
пра гра ме «Агуль ны ін та рэс» кож ны 
па ня дзе лак.

— Рых ту ю чы ся да ін тэр в'ю, вель мі ма ла 
знай шла пра вас у се ці ве. Гэ та па зі цыя за-
кры тас ці ці асця рож нае стаў лен не да пуб-
ліч нас ці?

— Не, прос та, ка лі я толь кі па чы на ла пра ца-
ваць, то бы ла вельмі ма ла дой. І ў ней кай сту-
пе ні бы ло ра на зна хо дзіц ца ў цэнт ры ўва гі. А з 
пры хо дам на тэ ле ка нал «Мір», дзе пра цую ўжо 
12 га доў, ма быць, так са ма не бы ло аб' ек тыў ных 
пры чын «свя ціц ца», бо спа чат ку я вя ла ней кія 
пра ек ты, якія ства ра лі ся толь кі для ра сій ска га 
вя шчан ня. Усё ад бы ва ец ца вель мі пра віль на — 
кож най па дзеі свой час.

На конт пуб ліч нас ці, шчы ра ска жу, я не з тых, 
хто ста віц ца да яе сур' ёз на. Мя не яна, хут чэй, 
за баў ляе. У нас жа, хоць і з'я ві ла ся сфе ра ту-
со вак і шоу-біз не су, але ў ёй усе адзін ад на го 
ве да юць. Для мя не важ на, каб бы ла мя жа па-
між аса біс тым жыц цём і тым, чым я дзя лю ся 
са све там.

— Да вай це аб пра фе сіі… Ад куль жа дан не 
пай сці ў жур на ліс ты ку?

— Смеш ная гіс то рыя бы ла. Я ву чы ла ся ў спе-
цы я лі за ва най шко ле і па глыб ле на вы ву ча ла іс-
пан скую мо ву. Удзель ні ча ла ў роз ных алім пі я дах, 
але ду ша пра сі ла яшчэ не ча га. І я ра зу ме ла, што 
за меж ная мо ва без асноў най пра фе сіі — не са-
мы леп шы ва ры янт, бо доб ра мець ней кія ве ды 
як да да так да асно вы. І ў адзі нац ца тым кла се, 
упэў не ная, што па сту паю на за меж ныя мо вы, я 
па ча ла на вед ваць кур сы пад рых тоў кі і пры гэ тым 
па ра лель на пай шла на та кія ж на жур фа ку. На-
ват баць кі не бы лі ў кур се ма ёй стра тэ гіі. У тым 
жа го дзе я яшчэ ўдзель ні ча ла ў рэс пуб лі кан скай 
алім пі я дзе. А там бы ла на ступ ная сіс тэ ма: яе пры-
зё ры аў та ма тыч на маг лі па сту піць на ад па вед ны 
про філь ва ўні вер сі тэт. Вы дзя ля лі ад но мес ца на 
Мінск і пяць на рэ гі ё ны. Я вы ра шы ла: ка лі ўвай-
ду ў шас цёр ку, то па сту паю на за меж ныя мо вы. 
І, бу дзе це смя яц ца, але я за ня ла сё мае мес ца. 
Баць кі та ды вель мі пе ра жы ва лі за мой вы бар, але 
маў ча лі. Так я тра пі ла на жур фак. Ця пер та ко га 
аван ту рыз му ўсё менш, а та ды ры зы ка ва ла не 
раз дум ва ю чы.

— І які мі бы лі пер шыя кро кі ў пра фе сіі?
— Я па ча ла пра ца ваць у шта це на трэ цім кур се. 

З'я ві ла ся ра зу мен не та го, што шмат тэ о рыі і ма ла 
прак ты кі, та му, ка лі ха чу зай мац ца гэ тай спра вай па 
жыц ці, трэ ба зда бы ваць прак тыч ны во пыт. А по тым 
тра пі ла на тэ ле ка нал «Мір», дзе бы лі маш таб ныя 
пра ек ты, да ку мен таль ныя філь мы. Та кую пра цу не 
па раў наць з на ві на мі і што дзён ны мі пра ек та мі. Змаг-

ла на ву чыц ца мно гім ка рыс ным рэ чам. А ве ды, як 
вя до ма, за пля чы ма не на сіць.

— «Про ба ся бе» ў кад ры цяж ка да ва ла ся?
— Пра тое, як я па чы на ла пра ца ваць у кад ры, 

мож на скла даць анек до ты. Я, мо жа, та му з пэў най 
іро ні яй стаў лю ся сён ня да «зор нас ці» на эк ра не. Пад-
час пер шых эфі раў у мя не на зу бах ста я лі брэ ке ты. 
Каб іх не як за мас кі ра ваць, я рабіла «вініры» з жа-
валь най гум кі. З-за гэ та га ў пэў най сту пе ні змя ня ла ся 
ма не ра га ва рыць. На ват дзіў на, як па га джа ла ся на 
та кія экс пе ры мен ты маё кі раў ніц тва. А вось хва ля-
ван не заў сё ды ад сут ні ча ла. Мне, праў да, не да во-
дзі ла ся пра ца ваць у пра мым эфі ры. Там, ка жуць, 
атрым лі ва еш ні з чым не па раў наль ны ад рэ на лін. 
А пра ца ў за пі се заў сё ды дае маг чы масць вы пра-
віць ней кія ня ўда чы, больш звяр та еш ува гу на сваю 
дык цыю, на тое, як тры ма еш ся ў кад ры, як па да еш 
ма тэ ры ял. На огул, мне зда ец ца, усё гэ та аль бо ёсць 
у ча ла ве ку, аль бо няма...

— «Мір» з тых тэ ле ка на лаў, ку ды не прос та 
тра піць…

— Ка лі прый шла сю ды, то быц цам на но ва па ча ла 
ву чыц ца. Бы лі роз ныя пра ек ты, на за па шва ла во пыт. 
На прык лад, пра гра му «Мар! Дзей ні чай! Будзь!» я пры-
ду ма ла за ве чар, та му што ха це ла ся но вых кро каў 
пас ля пра ек та «Як жы вя це-мо жа це» (гэ та бы ла се рыя 
да ку мен таль ных пра грам). А ў нас якая па зі цыя на ка-
на ле: хо чаш раз віц ця — пры дум вай сваё і но вае. Та ды 
як раз бы ла за мо ва з Маск вы на ма ла дзёж ны пра ект. Я 
се ла і зра бі ла. Пра ца ва ла ў ім тры га ды, по тым сыш ла 
ў дэ крэт, вяр ну ла ся. На пра гра ме змя ні ла ся ка ман да і 
фар мат, але ён вось ужо во сем га доў жы ве.

— Сён ня вы ў пра ек це «Агуль ны ін та рэс» раз-
гля да е це ак ту аль ныя тэ мы. Як уда ец ца зна хо-
дзіць ге ро яў?

— У нас вель мі шчыль ны гра фік пад рых тоў-
кі пра гра мы, і пра ца бу ду ец ца ад па вед на. Мы 
з Анд рэ ем (Анд рэй Алек сі ен ка — су вя ду чы. — 
Аўт.) па чар зе пры дум ва ем тэ мы, рас піс ва ем, 
ары ен ту ю чы ся на ге ро яў. А вось шу кае іх і да-
маў ля ец ца пра су стрэ чу наш прад зю сар Тац ця на 
Ра ма на ва. Клас ны ге рой за бяс печ вае пос пех 
пра гра мы: зда быў шы доб ры ма тэ ры ял, по тым і 
тэкст лёг ка на пі саць, і зман ці ра ваць. Та ды на ват 
са ма пра гра ма гля дзіц ца на ад ным ды хан ні. Тэ-
ле ба чан не — гэ та вы нік ка манд най пра цы, дзе 
ад ад на го за ле жыць пра ца ін шых. Я пра цую з 
цу доў нымі людзьмі. Вя лі кая ўда ча, ка лі пры сут-
ні чае па ра зу мен не з вя ду чым, рэ жы сё рам. Я, 
на прык лад, не ма гу да зво ліць сабе не пра чнуц ца 
ра ні цай і не сес ці за пра цу, бо ве даю, што ін шыя 
ка ле гі ча ка юць.

— У вас пра гра ма бу ду ец ца на су праць-
лег лых па зі цы ях. Ка лі зда ра ец ца, што ге рой 
вы каз вае сваё ба чан не і яно ад роз ні ва ец-
ца ад па трэб на га вам, то як «на кі роў ва е це» 
яго?

— Кіраваць лю бым ча ла ве кам скла да на. С па-
чат ку на ват губ ля лі ся, ся дзе лі і ду ма лі: на што 
мы стра ці лі час, як вы вес ці яго на па трэб ныя 
дум кі? Ця пер та кіх мо ман таў ужо знач на менш. 
Трэ ба рых та вац ца да лю бых па ва ро таў яшчэ на 
ста дыі пла на ван ня, інакш та кія не да хо пы спра-
цу юць нам у мі нус. Ста ра ем ся больш дак лад на 
акрэс лі ваць свае па зі цыі і раз мя жоў ваць пунк ты 
гле джан ня ге ро яў. У ад ной з ня даў ніх пра грам 
«пі са лі» ся мей ную па ру псі хо ла гаў і ўда ло ся 
пад вес ці іх да та го, што адзін спе цы я ліст быў 
на ма ім ба ку, а другі ад стой ваў па зі цыю май го 
су вя ду ча га, ха ця спа чат ку яны пры трым лі ва лі ся 
ад ноль ка вых поглядаў.

— Ад ча го, на ва шу дум ку, за ле жыць пос-
пех та го ці ін ша га пра ек та ся род гле да чоў?

— Па-пер шае, па ві нен быць фар мат, яко га ня ма 
на ін шых ка на лах. Пра ект «Мар! Дзей ні чай! Будзь!» 
не меў ана ла гаў ні ў нас, ні на ват у Маск ве. Яго 
гля дзе лі і гля дзяць вось ужо во сем га доў — і доб-
рыя рэй тын гі. Па-дру гое, трэ ба шу каць ге ро яў. Ка лі 
ча ла век хо дзіць з ка на ла на ка нал і рас каз вае пра 
ад но і тое ж, то каму ён цікавы? На рэш це, пра ца ка-
ман ды — ад яе ж за ле жыць якасць здым каў, ман таж 
і шмат ін шых ню ан саў.

— Што для вас зна чыць быць жур на ліс там?
— Я не ста ла б ідэа лі за ваць на шу пра фе сію. У 

нас та кая спе цы фі ка пра цы... Зра зу ме ла, мно гае 
за ле жыць ад умен ня пла на ваць час. Але ў жур на-
ліс ты цы нель га па кі нуць пра цу ў офі се і за быц ца на 
яе да ра ні цы.

— У вас ёсць нейкая планка? Ча го хо чац ца 
да сяг нуць у пра фе сіі?

— Я ха це ла па сту піць у Маск ву на рэ жы сё ра. 
Але з ча сам зра зу ме ла: ня ма ў гэ тым не аб ход нас ці, 
бо, мо жа, тро хі са ма на дзей на пра гу чыць, я шмат 
што ўжо ўмею ра біць. У мя не бы ла маг чы масць 
па спра ба ваць ся бе ў якас ці і рэ жы сё ра, і аў та ра, 
і вя ду чай. Ма гу са ма ман ці ра ваць, му зы ку пад бі-
раць. Яшчэ прый шла да вы сно вы, што кар' е ра, 
да сяг нен ні — не са мае га лоў нае, і та кая па зі цыя 
нар маль ная. Са мае страш нае для мя не, ка лі лю дзі 
не раз ві ва юц ца.

Але на ДРАП КО.

«ПРА ТОЕ, ЯК Я ПА ЧЫ НА ЛА 
ПРА ЦА ВАЦЬ У КАД РЫ,
МОЖ НА СКЛА ДАЦЬ АНЕК ДО ТЫ» 

Але на КУП ЧЫК:

Пад час пер шых эфі раў у мя не на зу бах 
ста я лі брэ ке ты. Каб іх не як за мас кі ра ваць, 
я рабіла «вініры» з жа валь най гум кі.

Хо чаш раз віц ця — пры дум вай сваё і но вае.


