
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, 0.45 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 0.25 Зо на Х.
8.45 Вы пуск ныя эк за ме ны па 
бе ла рус кай і рус кай мо вах, 
па ма тэ ма ты цы за пе ры яд 
на ву чан ня і вы ха ван ня на ІІІ 
сту пе ні агуль най ся рэд няй 
аду ка цыі.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.05 Клуб рэ дак та раў.
10.50 Ус туп ныя іс пы ты па бе-
ла рус кай мо ве, рус кай мо ве 
і ма тэ ма ты цы ў V клас гім на-
зій, гім на зій-ін тэр на таў, гім-
на зій-ка ле джаў мас тац тваў.
11.00 «Зор нае жыц цё». «Топ 
зо рак, якія аб ня сла ві лі ся». 
Част ка 2-я.
12.10 «Мая праў да». «На-На: 
Ку мі ры з пад ва рот ні». Част ка 
4-я, за ключ ная.
13.15, 15.25 Ме лад ра ма 
«Со неч нае за цьмен не». 1-я 
і 2-я се рыі.
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
17.25 На шы.
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20 Арэ на.
19.55 Фо рум.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Да 70-год дзя вы зва-
лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-
фа шысц кіх за хоп ні каў. «Вы-
пра ба ван не». «Крэ пасць».
22.15 Се ры ял «Чор ныя кот-
кі». 1-я і 2-я се рыі.
0.10 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
1.00 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 10.00, 21.30 Тэ ле ба ро-
метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Адзін 
цень на два іх». 1-я се рыя.
10.40, 0.30 Се ры ял «Раз-
вед ка».
11.35 «Два з па ло вай ку ха ры. 
Ад кры тая кух ня».

12.15 Дра ма «У да лі не 
Эла».
14.30 Дак. фільм «Жыц цё».
16.00, 23.50 Ток-шоу «Пе ра-
за груз ка».
16.45 Се ры ял «Тры та ле-
ры». 1-я се рыя.
18.55, 22.45 Се ры ял «Рэ аль-
ныя хлоп цы».
19.55 «Су пер ін ту і цыя. Біт ва 
по лаў».
20.55 Дак. се ры ял «Аз бу ка 
доб ра га са ма ад чу ван ня».
21.25 КЕ НО.
21.35 Се ры ял «Уні вер. Но-
вы ін тэр нат».
23.45 Ха чу ў тэ ле ві зар!

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 13.40, 18.20, 21.05, 0.10 
«Ка лей да скоп».
8.10, 13.50, 18.30, 0.20 «Сім-
ва лы эпо хі». Ашчад ная ка-
са.
8.25 Дзі ця чы фільм. «Што ў 
Сень кі бы ло».
9.35, 22.00 «Дыя@блог». 
«Пра мо ву».
10.05, 21.15 Се ры ял «Мег-
рэ».
11.05, 23.45 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці мас та ка Аска-
ра Ма рык са.
11.30, 19.10 «Раз маў ля ем па-
бе ла рус ку».
11.35 Кан цэрт ар кест ра на-
цы я наль ных ін стру мен таў 
«Те ре ма».
14.00 «Пётр І». Маст. фільм.
17.40 «Жы выя свед кі лед ні-
коў». Дак. фільм.
18.40 «Ка мер тон». Жур на-
ліст, му зы ка знаў ца Яў ген 
Ге ра шчан ка.
19.15 «Бе ла рус кі на род ны ка-
лян дар». Юр' еў дзень.
19.30 «Баць кі і дзе ці». Маст. 
фільм. 1-я се рыя.
20.45 Ка лы хан ка.
22.30 «Ду шач ка». Маст. 
фільм.

8.10 Фут бол. Бе ла рус банк 
— Чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Го-

мель» — «Тар пе да-Бе лАЗ» 
(Жо дзі на).
9.55 Ганд бол. ЧС-2015. Плэй-
оф. Чар на го рыя — Бе ла русь. 
Муж чы ны.
11.25 Аў та спорт. burn-Дрыфт. 
2-і этап Prestіgіo — Ус ход не-
еў ра пей ска га чэм пі я на ту.
13.00—21.00, 23.40 Тэ ніс. 
Тур нір ВТА. Бір мін гем.
21.00 Час фут бо ла.
21.45—23.40 Фут бол. «На 
шля ху да чэм пі я на ту све ту». 
Ві дэа ча со піс.

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, 13.10, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 «У наш час».
12.05 «Яны і мы».
13.10 «Час абе даць!».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Сам-на сам з усі мі».
16.15 «Смеш нае і яшчэ смяш-
ней шае».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік. 
«Аляк сандр Чар вя коў. Аб ві-
на вач ва ец ца баль ша вік...».
18.55 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Па зі цыя».
22.05 «Вай на ма шын».
22.40 Ка ме дыя «Дзе вяць 
ме ся цаў».
0.30 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, 17.30 «Званая 
вячэра».
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».
18.30 «Мае цудоўныя...».
20.00 «Сталічныя падрабяз-
насці».
20.15 Баявік «Пасажыр 
57».
21.55 «Рэпарцёрскія гісто-
рыі».
23.00 «Ваенная тайна».
0.20 Серыял «NEXT 2».

5.00 «180 хві лін на сня да-
нак».
8.15 Се ры ял «Фа то граф».
10.00, 0.45 Маст. фільм «Ка-
ран цін».
11.30, 0.20 «Агуль ны ін та-
рэс».
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 «Служ ба да-
ве ру».
14.05 Дак. фільм «Та ем ныя 
зна кі».
15.20, 23.30 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.10 Се ры ял «Пры ста-
вы».
18.20, 2.35 Се ры ял «Гурт 
«Зэ та».
21.20 Се ры ял «1814».
23.00 «Бе ла русь сён ня».
2.10 Се ры ял «Спаль ны ра-
ён».

7.00 “Раніца Расіі».
10.00 «Карціна свету».
10.55 Надвор'е на тыдзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Весткі.
11.30 «Прамы эфір».
12.50 «Асаблівы выпадак».
13.50, 16.50, 19.50, 0.10 
Навіны -- Беларусь.
14.30 «Золата інкаў».
15.35 Ток-шоу «Пра самае 
галоўнае».
17.40 Серыял «Гаспадыня 
майго лёсу».
18.45 Серыял «Пакуль 
станіца спіць».
20.50 Серыял «Чужое 
жыццё».

0.20 «Салам, настаўнік!».

6.00 “НТБ раніцай».
8.45 «Новыя рускія сенса-
цыі».
9.35, 10.20 Серыял «Вяр-
танне Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сёння.
11.00 «Да суда».
11.55, 13.25 «Суд прысяж-
ных».
14.25 «Справа ўрачоў».
15.10 «Гатуем з Аляксеем 
Зіміным».
15.40, 18.35 Агляд. Надзвы-
чайнае здарэнне.
16.25 «Пракурорская пра-
верка».
17.35 Ток-шоу «Гаворым і 
паказваем».
19.35 Серыял «Ікраны 
барон».
21.20 Серыял «Лягавы».
23.05 Сёння. Вынікі.
23.30 Серыял «Дазнаў-
ца-2».

7.00, 13.30, 19.00, 20.55, 
23.50 «На двор'е».
7.05, 16.10 «Мульт па рад».
7.30 Ме лад ра ма «Ня вер-
ная».
9.35, 17.55 Се ры ял «Рэ-
ванш».
10.20 Тры лер «Тор маз».
11.50 Ка ме дыя «Блан дзін ка 
ў за ко не».
13.35 Пу а ро Ага ты Крыс ці. 
«Ра дос кі трох ву голь нік».
14.30 Се ры ял «У чым ві на 
Фат ма гуль».
16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Па лі цыя Га-
ва яў».
18.45 «Кі на блак нот».
19.05 Се ры ял «Доб рая жон-
ка».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дра ма «Пра клён за-
ла той квет кі».
23.10 Се ры ял «Да смер ці 
пры го жая».

6.00, 1.00 «PLAY».

8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 18.10, 0.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
9.00 «Спы тай це ку ха ра».
10.00 «Па спець за 24 га дзі-
ны».
11.00 Се ры ял «Свац ця».
12.00, 20.00 Се ры ял «Апош-
ні з Ма гі кян».
13.00 «Кі но ў дэ та лях».
14.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
15.00 Се ры ял «На на ка хан-
не».
16.00 Ба я вік «Ка нец гуль ні».
18.30, 0.30 «Ла ві мо мант».
19.00 Се ры ял «Не фар мат».
21.10 Ме лад ра ма «Ад на-
клас ні цы».
23.30 Скетч-шоу «Да еш мо-
ладзь».

6.00 «Еўраньюс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.30 
Навіны культуры.
9.15, 0.40 «Назіральнік».
10.15 Серыял «Пэры 
Мэйсан».
11.05 Да 70-годдзя Давіда 
Галашчокіна. «Лінія жыцця».
12.00, 16.50 «Сусветныя 
скарбы культуры».
12.15 «Сталіца лялечнай 
імперыі». Дзяржаўны ака-
дэмічны цэнтральны тэатр 
лялек імя С. Абразцова.
12.40 Маст. фільм «Дні 
Турбіных». 1-я серыя
14.10 Маст. фільм «Пры-
валаўскія мільёны».
17.10 «Паліглот». Хіндзі з 
нуля за 16 гадзін! № 9.
18.15 Галоўная роля.
18.30 Дак. фільм «Штодзённы 
ўрок...».
19.10 «Правілы жыцця».
19.40 «Добрай ночы, ма-
лыя!».
19.50 «Лінія жыцця Маі Плі-
сецкай».
20.50 «Булату Акуджаве 
прысвячаецца...». Канцэрт у 
Перадзелкіне.
22.20 Дак. фільм «Вальтэр».
22.50 Маст. фільм «Пада-
рожжа».
0.30 «Pro memoria». «Танец».
1.35 П.І. Чайкоўскі. Варыяцыі 
на тэму ракако.

5.00 «Брэйн-рынг». Фінал. 
1993 год.
5.50 «Ранішняя пошта». 1988 
год.
6.25 «Чараўнік 20-га ста-
годдзя — Кіа-100». Магічны 
гала-канцэрт. 1994 год.
7.40 Фільм-канцэрт «Фесты-
валь у Сан-Рэма».
8.50 Фільм-спектакль «Дамы 
і гусары». 1-я частка.
10.00 «50/50». 1994 год.
11.00 «Кінасерпанцін». 1990 
год.
11.50 «Блакітны агеньчык». 
1966 год.
12.50 Фільм-спектакль 
«Майстар і Маргарыта». 1-я 
частка. 1989 год.
14.25 «Бліц». 1990 год.
15.00 «Тэатральныя сустрэ-
чы». 1989 год.
16.35 Канцэрт замежнай 
эстрады.
17.00 «...Да 16 і старэйшым». 
1989 год.
17.50 «У свеце жывёл». 1991 
год.
18.40 Маст. фільм «І гэта 
ўсё пра яго». 1-я серыя.
20.00, 2.00 «Мінулы час».
21.00 «Народжаныя ў 
СССР».
22.00 «Запрашэнне на вечар. 
Уладзімір Вінакур». 1988 
год.
23.00 «Для вас, бацькі». 1983 
год.
23.40 «Вароне дзесьці бог...». 
Дак. драма.
0.10 «Сядзі і глядзі». 1994 
год.
0.20 «Пакуль усе дома». 1994 
год.
0.50 Т/фільм «Следства 
вядуць Знатакі». Справа № 5: 
«Дыназаўр». 1-я серыя.
3.00 «Колба часу».
4.00 «Погляд». 1989 год.

9.30 Аў та- і мо та спорт.
9.45, 12.00, 0.00 Тэ ніс. Ра лан 
Га рос. Фі нал.
11.00 Фех та ван не. Чэм пі я нат 
Еў ро пы.
13.15, 23.45 Ве ла спорт.

16.00 Тэ ніс. Тур нір ATP. 
Queen's.
22.00, 2.00 Аў та гон кі.
22.30 All Sports.
23.30, 1.45 Фут бол. Бра зі ле-
ма нія.
1.30 Тэ ле ча со піс WATTS.

5.00, 9.15, 13.20, 16.20, 21.00, 
2.00 Серыял «Няўдачнік».
5.30, 7.10, 11.25, 18.55, 
20.45, 4.40 Скетчком «Паміж 
намі».
5.45 Камедыя «Маленькі 
прыбытак бацькі».
7.25 Камедыя «План 
гульні».
9.45 Камедыя «Закахацца ў 
нявесту брата».
11.45 Камедыя «К-9: 
Калядныя прыгоды».
14.20 Камедыя «Прынц і 
танцорка».
17.20 Камедыя «Закаханы і 
бяззбройны».
19.20 Камедыя «Спаткан-
не».
22.10 Камедыя «Фантоцці 
2000: кланаванне».
23.45 Камедыя «Жанчына».
0.15 Камедыя «Вясёлыя і 
загарэлыя».
3.00 Камедыя «Бамбу».

6.00 М/ф.
8.30 «Сар дэч на за пра ша ем 
да до му!».
9.15, 18.30, 3.50 Се ры ял «Не-
бяс печ нае ка хан не».
10.45 «Па нен ка і ку лі нар».
11.15 Дак. се ры ял «Па спра-
вах ня поў на га до вых».
12.15, 17.30 Дак. се ры ял 
«Спра ва Аста ха ва».
13.10, 17.00 Дак. се ры ял 
«Прос тыя скла да нас ці».
13.45 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня». Ве ра Ва сіль е ва.
15.10 «Сто пы тан няў да рос-
ла му». Ула дзі мір Мянь шоў.
16.00, 22.10 «Зор ныя гіс то-
рыі».
20.10 Се ры ял «Зо нен тау».
21.10, 5.15 Се ры ял «Агент».
23.00 Маст. фільм «Ве цер, 
які ка лы ша ве рас».

1.10 Се ры ял «Ха дзя чыя 
мерц вя кі».
1.50 «Асця рож на, мах ля-
ры!».
2.15 «Ча со ва да ступ ны». 
Ула дзі слаў Трац цяк.
3.10 «Без пад ма ну».

5.20 Дра ма «Ча роў ная кра-
і на».
7.35, 15.20 Дра ма «Знай сці 
Фо рэс тэ ра».
9.15, 16.55 Ка ме дыя «Па тры-
ма ныя львы».
11.20 Ка ме дыя «Сла ва».
13.30 Ка ме дыя «Юнац тва, 
якое бун туе».
19.00 Дра ма «Аса біс тае».
21.05 Дра ма «Прос тыя іс ці-
ны».
22.50 Дра ма «Дзі вос нае 
спры ян не».
1.10 Ка ме дыя «Ідэа льны 
муж чы на».
3.10 Ба я вік «На цы я наль ная 
бяс пе ка».

6.00 Дэ тэк тыў «Шэр лак 
Холмс і док тар Ват сан: Зна-
ём ства».
7.20 Дэ тэк тыў «Шэр лак 
Холмс і док тар Ват сан: Кры-
ва вы над піс».
8.40 Дэ тэк тыў «Шэр лак 
Холмс і док тар Ват сан: Ка-
роль шан та жу».
10.00 Дэ тэк тыў «Шэр лак 
Холмс і док тар Ват сан: Смя-
рот ная схват ка».
11.20 Дэ тэк тыў «Шэр лак 
Холмс і док тар Ват сан: Па-
ля ван не на тыг ра».
12.40 Дэ тэк тыў «Пры го ды 
Шэр ла ка Холм са і док та ра 
Ват са на: Са ба ка Бас кер ві-
ляў».
15.35 Дэ тэк тыў «Пры го ды 
Шэр ла ка Холм са і док та ра 
Ват са на: Скар бы Агры».
18.20 Ка ме дыя «Спат кан-
не».
20.00 Ка ме дыя «Гуль ня».
21.45 Дра ма «Вы соц кі». Дзя-
куй, што жы вы».
0.10 Тра гі ка ме дыя «Бе лы 

маўр, або Ін тым ныя гіс то рыі 
пра ма іх су се дзяў».
2.00 Ка ме дыя «За за».
4.00 Ба я вік «Брат».

5.00 Найцяжэйшы ў свеце 
рамонт.
6.00 Гульні розуму.
7.00 Займальная навука.
8.00, 13.00 Ад Дня «Д» да 
Парыжа.
10.00 Мегазаводы.
11.00, 18.00 Золата Юкана.
12.00 Выпрабуйце свае 
мазгі.
15.00 Замбезі.
16.00 Самыя небяспечныя 
жывёлы.
17.00, 2.00 Паветраныя асы 
вайны.
19.00, 0.00, 3.00 Космас.
21.00, 1.00, 4.00 Гульня ў 
лікі.
22.00 Навука будучыні.
23.00 Турэмныя цяжкасці.

7.00 Аку лы аў та тар гоў з Да-
ла са.
7.50, 12.20, 23.00 Го лыя і на-
па ло ха ныя.
8.40, 20.35 Па тра бу ец ца 
збор ка.
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35 Гро шы ў за се ках.
10.30, 0.55 Top Gear.
11.25 Не спра буй це паў та-
рыць.
13.15, 16.00, 6.05 Ма хі на та-
ры.
14.10, 3.55 Хут кія і гуч ныя.
15.05 Горш быць не маг ло.
17.20, 3.05 Па ляў ні чыя на 
рэ лік віі.
18.15 Чэм пі я нат све ту па 
фут бо ле.
19.10 Кру цей не пры ду ма-
еш.
21.00 Рэ аль ныя даль на бой-
шчы кі.
22.00 Смя рот ныя аст ра вы.
0.00, 5.10 За ла тая лі ха ман-
ка.
1.50 Са праўд ныя афе рыс-
ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
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ДРУ ГО ГА ШАН ЦУ 
НЕ БУ ДЗЕ?

Част ка прэ тэн дэн таў на тое, 
каб тра піць у тэ ле ві зар, ужо ча кае 
пад дзвя ры ма сту дыі, нех та яшчэ 
ў гры мёр цы, а мы пе ра сту па ем за 
пер шым удзель ні кам па рог, дзе 
ча кае зды мач ная гру па. Хлоп цу 
чап ля юць мік ра фон-пят ліч ку і за-
пра ша юць у кадр.

— Мя не за вуць Мі ша Ян чан ка, 
мне 30 га доў, і я прад стаў ляю го-
рад Го мель. Жа на ты, маю сы на, — 

рас каз вае пра ся бе прэ тэн дэнт. — 
Пры маю ўдзел у гэ тым кон кур се, 
бо ха цеў бы заняць на ва кан сію 
спар тыў на га ка мен та та ра.

Ка мі сія пад трым лі вае Мі шу і 
пра па нуе па спра ба ваць ся бе ў за-
па вет най ро лі ў тую ж хві лі ну. Па-
коль кі на ша му ге рою па да ба ец ца 
ха кей, то і транс ля цыю ён умоў на 
вя дзе з ха кей на га спа бор ніц тва.

— Ува га! Ува га! Пра цу юць усе 
цэнт раль ныя тэ ле ка на лы, — не 
губ ля ец ца хло пец. — З вя сен ня га 
го ра да Мін ска тэ ле ка нал «Бе ла-
русь 2» вя дзе пра мую тэ ле транс-
ля цыю гуль ні па між збор ны мі Ра сіі 
і Фін лян дыі…

Як по тым па дзя ліў ся хло пец у 
аса біс тай раз мо ве, жа дан не прый-
сці сю ды не бы ло спан тан ным, і 
здзейс ніць сваю ма ру ён спра буе 
не ўпер шы ню:

— Апош нія 14 га доў я пра ца ваў 
у ха кей най сфе ры — быў ха кей ным 
аген там, асіс тэн там ге не раль на га 
ме не джа ра ў клу бе, меў на ват во-
пыт ка мен та ван ня мат чаў, та му 

ёсць вя лі кае жа дан не па дзя ліц ца 
ве да мі з тэ ле гле да ча мі. Два га ды 
та му ў нас ад крыў ся ін тэр нэт-ка нал 
і рус кая вер сія ка мен та ван ня мат-
чаў ля жа ла на ма іх пля чах. Та ды 
і за ду маў ся, а ча му б не па спра-
ба ваць паў дзель ні чаць у ней кіх 
кон кур сах, звя за ных ме на ві та са 
спор там. Ле тась я ўдзель ні чаў у 
кон кур се на ка мен та та ра, але пер-
шы плод — за плот, та му сён ня я 
тут. Ка лі не прай ду? Гэ та твор чы 
пра цэс, і на са мрэч ні ко лі не вар та 
спы няц ца і апус каць ру кі: сён ня ты 
не па ды хо дзіш, але ка лі пра цяг ва-

еш пра цу над са бой, то праз год 
мо жа з'я віц ца яшчэ ад на маг чы-
масць.

Вось ужо рэ жы сёр змя няе ўмо-
вы, і но ва спе ча на му ка мен та та ру 
трэ ба ўя віць ся бе на фут боль ным 
мат чы. Так у мо мант мы аказ ва ем-
ся на ста ды ё не «Ды на ма». Да рэ чы, 
пры знаў ся Мі ша жу ры, на чэм пі я-
на це све ту па фут бо ле ён бу дзе 
перажываць за збор ную Гер ма ніі, 
бо сам ро дам з Патс да ма і сім па ты-
зуе гуль цам гэ тай ка ман ды.

— Вы дат на, дзя ку ем! Гля дзі це 
ся бе ў тэ ле ві за ры ў эфі ры «Бе ла-
русь 2» блі жэй шым ча сам.

Дзя ніс з Жо дзі на па даў за яў кі 
быць вя ду чым ад ра зу ў трох пра ек-
тах, якія сён ня ідуць на «Бе ла русь 
2» — «Ра ні ца на Бе ла русь 2», «Ім пе-
рыя пес ні» і «Вы шэй за дах», ад нак 
по тым пе ра ду маў «ме рац ца пра-
фе сі я на ліз мам» з Ві та лем Кар па-
на вым. На пы тан не, ча му вы браць 
вя ду чым трэ ба бы ло б яго, хло пец 
ад ка заў у вер шах: «Та лант родился 
у ме ня, // Я знал что все ме ня за ме-

тят, // Го рел, как пла мя у ог ня, // И 
сло вом бой ко я ответил…» 

— У вас тэх ніч ная аду ка цыя, а 
вы лі рык! — за мест ад зна кі вы ка-
заў ся нех та са зды мач най гру пы. 
Хло пец тлу ма чыць та кое спа лу-
чэн не ко рат ка:

— Ча сам людзь мі ру хае без вы-
ход насць. Я, ка лі шчы ра, не люб лю 
дзве рэ чы — не ча ка нас ці і аб ста-
ві ны. І сам па са бе кры ху вы са ка-
мер ны.

Дзя ні су пра па на ва лі ўя віць, што 
яму па тэ ле фа на ва лі ся род но чы і 
 пра па на ва лі вес ці эфір, які пач нец-
ца праз 15 хві лін, — каб пра ве рыць, 
ці га то вы той па сту піц ца сва ім го-
на рам дзе ля мэ ты.

— Ска жу, што зма гу толь кі праз 
паў га дзі ны, аль бо на огул ад мя ню 
за явач ку. Трэ ба за га дзя па пя рэдж-
ваць што, дзе і ка лі бу дзе, — тлу-
ма чыць сваю па зі цыю прэ тэн дэнт. 
Чар го выя не каль кі пы тан няў, і на 
раз ві тан не чу ец ца «Уся го най леп-
ша га!».

ЭК СТРЫМ 
І КАН КУ РЭН ЦЫЯ 

Пры цяг вае маю ўва гу і пры го-
жая дзяў чы на (хоць дзяў ча ты там 
усе бы лі пры га жу ні) ма дэль най 
знеш нас ці. Ка ця ры на, як ака за-
ла ся, заўж ды ма ры ла тра піць на 
тэ ле ба чан не: «Гэ та мая ма ра з дзя-
цін ства. І мне зда ец ца, ча ла век, 
які яе рэа лі зуе, больш ад да дзе ны 
бу дзе пра цы, чым прос та лю дзі 
з доб рай знеш нас цю і вы дат най 
дык цы яй».

— Ва ша ма ра толь кі што здзейс-
ні ла ся, — за ўва жае рэ жы сёр.

— Ха це ла ся б за тры мац ца, — 
кры ху губ ля ец ца прэ тэн дэнт ка. 
Але зноў бя рэ ся бе ў ру кі, рас па-
вя да ю чы, якую пра гра му ха це ла б 
вес ці:

— Мне па ды шла б лю бая тэ ма-
ты ка, але больш бліз кае — тое, што 
да ты чыц ца сты лю, пры га жос ці.

Паз ней ці каў лю ся ў дзяў чы ны, 
што ад чу ва ла, апы нуў шы ся пе рад 
ка ме рай?

— Ад рэ на лін не ве ра год ны, быц-
цам ру ку ў кі пень апус ці ла. Хва ля-
ва ла ся, — пры зна ец ца Ка ця.

…Нех та з удзель ні каў пра па ноў-
ваў зра біць пе ра да чу для дзя цей, 
ін шыя прэ тэн да ва лі на му зыч на-за-
баў ляль ныя пра ек ты. А вось піль-
нае во ка тэ ле ка ме ры за ся ро дзі ла-
ся на хлоп цу ў фар ту ху.

Хло пец ад ра зу па чы нае з прэ-
зен та цыі і ся бе, і сва ёй ідэі:

— Усіх ві таю! Вось і ў Але ны Спі-
ры до віч з'я віў ся но вы ка ле га. Мя не 
за вуць Ула дзі мір Ва лас ных, — тры-
ма ец ца муж на юнак пе рад ка ме-
рай. — Ка лі га во рыш пра бе ла рус-
кую кух ню, то са мае скла да нае — 
не вы ка рыс таць ужо ў пер шым 
ска зе сло ва «буль ба». Ба чы це, і ў 
мя не не атры ма ла ся…

По тым ён за пра шае пры га та-
ваць дра ні кі. Не ве даю, як пры сут-
ным у ка мі сіі, а мне за ха це ла ся хут-
чэй апы нуц ца до ма і пры га та ваць 
смач ную стра ву. Так, ня хай не ўсё 
глад ка атры ма ла ся ў Ва ло дзі, але 
тое, што рых та ваў ся, ад чу ва ла ся. 
Мо жа, з ча сам і праў да тра піць у 
эфір «Бе ла рус кай кух ні».

ХО ЧАШ 
ПА ПУ ЛЯР НАС ЦІ? 
ПРА ЦУЙ НАД СА БОЙ!

Гіс то рыя кож на га з 20 кан ды да-
таў па-свой му не паў тор ная. Нех та 
меў не бла гую ідэю, але ні як не мог 
уя віць ся бе ў эфі ры. Нех та ве рыў у 
ча роў ную сі лу сва ёй ка шу лі. Аляк-
сандр Ко мар з Ба ры са ва прый шоў 

на кас тынг у яр кім сві та ры з вы-
явай тва ру, які крыў ля ец ца: «Мой 
вы гляд дэ ман струе маё не сур' ёз-
нае стаў лен не да та го, ча го я ўжо 
да сяг нуў. І ім пуль сам да сур' ёз най 
пра цы маг ло б стаць тэ ле ба чан не». 
Зна хо дзі лі ся і сме лыя дзяў ча ты, як 
Але на з Мін ска, якая па тлу ма чы ла 
пры чы ну свай го пры хо ду ла ка ніч-
на: «Ха чу па пу ляр нас ці!» Ко рат ка, 
яс на і шчы ра.

— Чым час цей за ўсё «чап ля-
юць» удзель ні кі, ка лі ўліч ваць, што 
гэ та ўжо трэ ці кас тынг?

— Та лен там, эру дзі ра ва нас цю, 
а не ка то рыя яшчэ і аба яль нас цю. 
Але для пра цы нам вель мі па трэб-
на, каб быў та лент доб ра раз маў-
ляць, ру хац ца і тры мац ца ў кад ры. 
Без умоў на, ка лі нех та пра явіць 
жа дан не за спя ваць, стан ца ваць ці 
па ка заць яшчэ ней кі та лент, то гэ та 
толь кі плюс, — ад каз вае кі раў нік 
пра ек та «Ха чу ў тэ ле ві зар», вы ка-
наў чы прад зю сар тэ ле ка на ла «Бе-
ла русь 2» Аляк сей Ні кон чык. — Га-
лоў ная мая па ра да — рых туй це ся 
да кас тын гу, каб маг лі да нес ці да 
гле да ча свае ідэі, рас ка заць пра 
ся бе і пра пра ект, які хо ча це рэа лі-
за ваць. Толь кі ад пад рых та ва нас ці 
за ле жыць тое, як той ці ін шы ча ла-
век бу дзе прад стаў ле ны ў эфі ры.

З улас ных на зі ран няў да дам: 
пра цуй це над сва ёй мо вай, май це 
на ўзбра ен ні скора га вор кі, вер шы 
ці неш та яшчэ з вус най твор час-
ці і вер це ў свае ма ры. Ра ней, як 
рас ка за ла зды мач ная гру па, тут і 
тан ца ва лі, і спя ва лі, і на шпа гат са-
дзі лі ся — сло вам, па каз вай це ся бе 
па мак сі му ме. Здзі ві це рэ жы сё раў і 
ся бе са міх. А тыя, хто ўжо па спра-
ба ваў свае сі лы, ча ка юць чар го вых 
вы пус каў пра ек та на тэ ле ка на ле 
«Бе ла русь 2».

P. S. Усю пад ра бяз ную ін-
фар ма цыю аб пра гра ме «Ха чу 
ў тэ ле ві зар» мож на знай сці на 
ста рон цы пра ек та: http://www.
belarus2.by/teleproekty/khochu-
v-televіzor.

Але на ДРАП КО

�

Н
Я ДАЎ НА ў ста ліч ным тра лей бу се вы-
пад ко ва су стрэ ла ся з зем ля ком, хлоп-
цам з су сед няй вёс кі, з якім (ён на 

не каль кі кла саў ста рэй шы) ву чы лі ся ў ад ной 
шко ле. За амаль двац цаць га доў, што не 
ба чы лі ся, ён з ху дзень ка га юна ка пе ра тва-
рыў ся ў маж на га чыр ва на шчо ка га дзядзь ку, 
поў на га ба дзё рас ці і зда ро вай сі лы. У ад чу-
ван нях я не па мы лі ла ся: у раз мо ве мой зна-
ё мы па хва ліў ся, што пра цуе на бу доў лі му-
ля рам — пра ца, без умоў на, фі зіч на цяж кая, 
але ж і вы гад ная па гро шах. І сы ны, якія ўжо 
амаль да рос лыя (ад на му двац цаць, дру го му 
ва сям нац цаць), па яго шля ху пай шлі («Яны 
ў мя не зда ро выя, як ла сі, асаб лі ва ста рэй-
шы», — хва ліў ся баць ка). Ка ра цей ка жу чы, 
усё ў яго доб ра, за ста ва ла ся толь кі па ра да-
вац ца… І рап там… «Слу хай, ты ж у га зе це 
пра цу еш? Тут вось якая спра ва. Ма ёй ста-
рой у вёс цы трэ ба га нак зра біць, раз ва ліў ся 
зу сім, асту піц ца яшчэ, на гу зло міць. Дый 
плот не па шко дзі ла б но вы за га ра дзіць — 
шты ке ты па гні лі. А ў сель са ве це, па ган цы, і 
не ду ма юць ша вя ліц ца! Ма ці ўсё жыц цё на 
фер ме ад пра ца ва ла, жы ве ад на. То ты іх 
праз га зе ту пра пя соч — што гэ та за ня ўва га 
да ста ро га за слу жа на га ча ла ве ка!..» 

Ка лі шчы ра, мне на па чат ку прос та мо ву 
ад ня ло. Пас ля, кры ху ачо маў шы ся, асця-
рож нень ка так спы та ла ся: «Ты ж з сям' ёй 
да ма ці час та ез дзіш?» «Ну, ез дзім праз 
ты дзень». «І хлоп цы ў ця бе, дзя куй Бо гу, не 
ін ва лі ды, і сам на зда роўе не скар дзіш ся?» 
«Ну, я ж та бе ка заў». «І брат ста рэй шы, што 
ў ад ной вёс цы з ма ці жы ве, так са ма, зда ец-
ца, не ін ва лід?» «Не, на трак та ры пра цуе»… 
Пэў на, вы раз тва ру быў у мя не яшчэ той, 
бо на рэш це да зем ля ка дай шло: «А га нак 
ёй зра біць усё роў на па він ны! У нас дзяр-
жа ва аб са ста рэ лых кла по ціц ца. Дык ча му 
аб ад ных кла по ціц ца, а дру гія па він ны са мі 
спі ну гнуць?» І по тым гнеў на да даў: «Не хо-
чаш да па ма гаць — не трэ ба! У нас вунь у 
ра ён хут ка гу бер на тар пры яз джае. Да яго 
на пры ём за пі шу ся! Мы ця пер на ву ча ны, дзе 
праў ду шу каць!» 

Г
Э ТЫ амаль кур' ёз ны вы па дак мож на 
бы ло б лі чыць не па ра зу мен нем і анек-
до там, ка лі б ён быў адзін ка вым. Спы-

тай це ся ў лю бо га ча ла ве ка пры па са дзе, які 
хоць раз пра во дзіў пры ём гра ма дзян, — ён 
аба вяз ко ва пры га дае па доб ную гіс то рыю, і 
на ват не ад ну, у роз ных вер сі ях і ін тэр прэ та-
цы ях. Зда ро выя не ста рыя лю дзі пры хо дзяць 
пра сіць да па мо гі ў пы тан нях, якія пры мі ні-
маль ных на ма ган нях здоль ныя вы ра шыць 
са мі (як у вы пад ку з ма ім зна ё мым). Пры чым 
лейт ма ты вам гэ тых прось баў усё час цей 
гу чыць: «Вы па він ны!..» 

Са праў ды, і За кон «Аб зва ро тах гра ма-
дзян», і Ды рэк ты ва «Аб дэ бю ра кра ты за цыі» 
зра бі лі ўла ду вель мі бліз кай да лю дзей, та-
ко га, ба дай ня ма ні ў ад ной кра і не све ту. Рэ-
аль на пра цуе сла ву тае «Не на род для ўра да, 
а ўрад для на ро да» — тое, што яшчэ зу сім 
ня даў на зда ва ла ся да лё кай ма рай. Ця пер 
пры жа дан ні кож ны без вы клю чэн ня мо жа 
тра піць на пры ём да ад каз най асо бы, на-
пі саць скар гу ў лю бую ін стан цыю з упэў не-
нас цю, што яго зва рот не па кі нуць без ува гі, 
бо — «па він ны», бо — «не ма юць пра ва».

Толь кі ёсць у гэ тай бліс ку чай рэ ча іс нас-
ці і ад ва рот ны бок ме да ля. Мы са мі. Ча сам 
(гэ та ра дзей за ўсё) прос та не да стат ко ва 

да свед ча ныя, ча сам гуль та я ва тыя, ча сам — 
на хаб ныя і хіт рыя. Хтось ці ідзе па тра ба ваць, 
каб у ста рых баць коў за ла та лі стра ху (а ў 
баць коў — пя цё ра дзя цей, і усе пры гра шах 
і пры ру ках), хтось ці про сіць па вя лі чыць ма-
ці пен сію (а пас ля ста но віц ца вя до ма, што 
ён сам жа гэ тую пен сію і пра пі вае), хтось ці 
прос та хо ча за неш та ад помс ціць ка ле гу 
або су се ду — і пі ша ў роз ныя ін стан цыі, што 
той… (ва ры ян таў без ліч: ад гвал та ван ня ма-
ла лет ніх да вы ра бу са ма го ну і па ру шэн ня 
пра ві лаў су праць па жар най бяс пе кі). Ідуць і 
пі шуць сме ла, бо стро гае пра ва вое по ле не 
да зва ляе та му, хто вя дзе пры ём ці чы тае 
пош ту, у во чы ад ка заць гуль таю, што ён 
гуль тай, на хаб ні ку — што ён на хаб нік. З кож-
ным зва ро там трэ ба раз бі рац ца дэ та лё ва, 
на во дзіць да вед кі, ла дзіць пра вер кі, пі саць 
ад ка зы… А ў гэ ты час ка мусь ці са праў ды 
да па мо га жыц цё ва не аб ход ная, а дзесь ці 
са праў ды тво рыц ца неш та су праць за кон нае 
і не бяс печ нае — тое, па чым са праў ды трэ ба 
пры маць ме ры, дзе ля ча го ўсё за ка на даў-
ства аб зва ро тах і аб бліз кай да ча ла ве ка 
ўла дзе і ства ра ла ся.

Н
ЕЯК да вя ло ся раз маў ляць з кі раў ні-
ком ад на го з ра ё наў Ві цеб шчы ны. Ён 
рас ка заў аб сва ім га лаў ным бо лі — 

пе ра ся лен цах. Ёсць у нас та кія сем'і — пе-
ра ка ці-по ле. Ім вель мі на ру ку ака за ла ся, 
што тым, хто пры яз джае пра ца ваць у сель-
скую мяс цо васць, вы дзя ля юць жыл лё. Так 
і ка чу юць па ўсёй кра і не — з ад ной вёс кі 
ў дру гую. Пры чым дар ма вое жыл лё, якое 
атрым лі ва юць, лі чаць ча со вым і ста вяц ца 
да яго ад па вед на. На прык лад, у ад ной та кой 
ха це за мест дро ваў у печ пай шлі… дош кі 
ад пад ло гі. Ка лі ў ха ту па іх чар го вай скар-
зе (зда ец ца, на тое, што стра ха пра ця кае) 
зай шлі кант ра лё ры, з печ кі тыр ча лі рэшт кі 
пад ло гі — «руп лі выя» гас па да ры тыя дош кі 
на ват не па сек лі… Праз па ру тыд няў яны 
зволь ні лі ся і з'е ха лі — дзесь ці ця пер, пэў на, 
«аб жы ва юць» но вую ха ту.

А гэ ты вы па дак мож на на зваць амаль 
хрэс та ма тый ным: у ад ной вяс ко вай шко ле 
вы зва лі ла ся па са да за ву ча. На яе прэ тэн-
да ва лі дзве на стаў ні цы, і ў ад ной з іх бы лі 
пры ём ныя дзе ці. Тут жа ва ўсе ін стан цыі — і 
ўла ды, і апе кі — на ня шчас ную па сы па лі ся 
ана нім кі: і дзя цей яна не гля дзіць, і вы пі-
вае… І хоць усе (ра ён зу сім не вя лі кі) зда-
гад ва лі ся, ад куль у тых бе зы мен ных пісь маў 
ды зван коў но гі рас туць, усё роў на на кож ны 
«сіг нал» рэ ага ва лі: «па він ны», ды і спра ва 
сур' ёз ная — пры ём ныя дзе ці. Урэш це шмат-
лі кія пра вер кі ні чо га не вы яві лі, але бед ная 
ка бе та так ад іх ста мі ла ся, што сыш ла са 
шко лы ўво гу ле. Ва кант нае мес ца да ста ла ся 
дру гой на стаў ні цы (ні хто ж не да ка заў, што 
пі са ла ды зва ні ла яна).

Т
АК што да ідэа льна га гра мад ства, дзе 
«ўрад для на ро да» на род (дак лад ней, 
да во лі шмат лі кія яго прад стаў ні кі) 

прос та не да рос. Зрэш ты, ёсць жа ў за ка-
на даў стве па няц це «зло ўжы ван не ўла дай». 
Мо жа, увес ці па ана ло гіі па няц це «зло ўжы-
ван не да ступ нас цю ўла ды»? Праў да, з па-
ка ран нем тут на шмат скла да ней. Хі ба згры-
зо ты ўлас на га сум лен ня? Толь кі ці шмат яго 
бу дзе ў ві на ва тых у на яў нас ці?..

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ

�

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

АД ВА РОТ НЫ БОК
ДА СТУП НАС ЦІ 
ЦІ ДА РАС ЛІ МЫ ДА ІДЭА ЛЬНА ГА ГРА МАД СТВА,
У ЯКІМ — «УРАД ДЛЯ НА РО ДА»?

На свае во чы На свае во чы   ��

ХА ЦЕЦЬ НЕ ШКОД НА, ХА ЦЕЦЬ НЕ ШКОД НА, 
або Як тра піць «у тэ ле ві зар» або Як тра піць «у тэ ле ві зар» 

На мі ну лым тыд ні тэ ле ка нал «Бе ла русь 2» прад ста віў 
прэм' е ру пра ек та «Ха чу ў тэ ле ві зар». Тут кож ны ах вот ны 
мо жа стаць «зор кай» эфі ру: пе рад ка ме ра мі мож на агу чыць 
свае ці ка выя ідэі, па зна ё міц ца з апан та ны мі людзь мі 
і ска рыс таць шанц за явіць пра ся бе на ўсю кра і ну. Дня мі 
ў сту дыі Бел тэ ле ра дыё кам па ніі прай шоў ужо трэ ці кас тынг 
для прэ тэн дэн таў. Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» па на зі ра лі 
за ўдзель ні ка мі, па куль жу ры шу ка ла но выя кад ры ў ка ман ду 
пра фе сі я на лаў…

Ка ця ры на Па тоц кая: «Ха чу, каб спраў дзі ла ся мая ма ра пра эфір!»

Мі ха іл Ян чан ка: «Па вер це, мне ёсць што рас ка заць пра ха кей!»

Аляк сандр Ко мар: «Я амаль га то вы ўра зіць жу ры».

Але на з Мін ска па тлу ма чы ла 
пры чы ну свай го
пры хо ду ла ка ніч на:
«Ха чу па пу ляр нас ці!»
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