
7.25 Ме лад ра ма «Гра ма дзян-
ка Ка ця ры на». (12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал». (12+).
9.45 Ка роб ка пе ра дач. (12+).
10.25 На род ная ра ні ца. (6+).
11.05 Ва кол пла не ты.
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 «50 рэ цэп таў пер ша га». 
(12+).
13.15 «Я ве даю».
15.15 Твой го рад.
15.30 Eurovіsіon. Вы ні кі тыд-
ня.
15.55 Се ры ял «Сва ты-6». 
(12+).
16.55 Ме лад ра ма «Мая лю бі-
мая свяк роў-2». (12+).
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 Га лоў ны эфір.
22.10 Ме лад ра ма «Ключ да 
яго сэр ца». (16+).

7.00 М/с «Фік сі кі». (0+).
7.30 Ка ме дыя «Зноў ты». 
(12+).
9.15, 19.55 Тэ ле ба ро метр.
9.20 «Свет на вы ва рат». (16+).
10.30 «На на жах». (16+).
11.25 «Біт ва са ло наў». (16+).
12.25 М/с «Ка чы ныя гіс то рыі». 
(0+).
13.40 «Па нен ка-ся лян ка». 
(16+).
14.40, 22.05 «Аб мен жон ка мі». 
(16+).
15.50 Фан тас ты ка «Із гой-
адзін: зор ныя вой ны. Гіс то-
рыі». (12+).
18.00 «Біт ва эк стра сэн саў. 
15-ы се зон». За ключ ны вы-
пуск. (16+).
20.30 Два руб лі.
20.50 «Ча ла век-не ві дзім ка». 
(16+).
22.00 Спорт ла то 5 з 36, 
КЕ НО.
23.10 Ба я вік «Без тва ру». 
(16+).

7.30 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
7.55, 11.55, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.10, 20.30 Гэ ты дзень.
8.15 «Ста рыя-раз бой ні кі». 
Ка ме дыя (12+).
9.45 «На пе рад у мі ну лае».
10.10 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
11.05 «Май стры і ку мі ры». На-
род ная ар тыст ка Бе ла ру сі На-
тал ля Руд не ва.
12.15 «Дзяр жаў ная гра ні ца». 
Маст. фільм «Чыр во ны пя-
сок» (12+).
14.40 «Бе ла русь як пес ня». 
Тац ця на Ар лоў ская.
15.05 «По кліч прод каў». Кан-
цэрт Бе ла рус ка га дзяр жаў на-
га ха рэа гра фіч на га ан самб ля 
«Ха рош кі».
16.55 «Чыс тае не ба». Дра ма 
(12+).
18.40 «Стро га вы». Маст. 
фільм (12+).
19.50 «Ле ген ды кі но». Юрый 
Якаў леў (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Сі не ма тэ ка». Ан самбль 
«Пес ня ры» ў кі не ма то гра фе.
21.45 «Мі ра вы хло пец». Маст. 
фільм (12+).
23.00 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці акт ры сы Ры ты Гла дун-
кі.
23.30 «Свя ты ні Бе ла ру сі».

7.15 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Су он сі» — «Чэл сі».
9.05 Вя лі кі спорт. Ток-шоу.
9.50 Скач кі на ба ту це. Этап 
Куб ка све ту. Іта лія.
11.25 Піт-стоп.
11.55 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Ені сей» (Крас на ярск) — 
«Цмо кі-Мінск».
13.45 Гуль ні «на вы раст».
14.20 Спорт-мікс.
14.30 Тэ ніс. Тур нір WTA. Штут-
гарт. Фі нал.
16.15 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Вэст Хэм» — «Ман чэс тэр 
Сі ці». (У пе ра пын ку — Спорт-
цэнтр.)

18.15 Спорт-цэнтр.
18.25 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Ман чэс тэр Юнай тэд» — 
«Ар се нал». (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
20.25 Мас тац кая гім нас ты ка. 
Этап Куб ка све ту. Ба ку.
22.35 Вы ні кі тыд ня.
23.20 Фех та ван не. Ад кры ты 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. Ка манд-
ныя спа бор ніц твы. Фі на лы.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 Ка ме дыя «Гу сар ская ба-
ла да» (12+).
9.10 «Ня дзель ная про па ведзь» 
(з суб ціт ра мі).
9.25 «На наш густ» (12+).
10.10 «У гос ці па ра ні цах» 
(12+).
11.00 «Вя сел ле ў Ма лі наў-
цы. Не пры ду ма ныя гіс то рыі» 
(12+).
12.00 Ка ме дыя «Вя сел ле ў 
Ма лі наў цы» (16+).
13.50 «Ээхх, Раз гу ляй» (16+).
16.20 «Лед ні ко вы пе ры яд. Дзе-
ці» (6+).
18.25 «Лепш за ўсіх!» (6+).
20.00 «Кон ту ры».
21.05 Маст. фільм «Чыс тае 
мас тац тва» (16+).
23.00 «Што? Дзе? Ка лі?» Фі-
нал вяс но вай се рыі гуль няў.
0.30 Ка ме дыя «Даб ра кі» 
(12+).

6.00 «Сту дэн ты-2» Се ры ял.
7.35 «Ежа ба гоў» (16+).
9.15 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
9.35, 16.05 «Аў та па на ра ма» 
(12+).
10.00 Ка ме дыя «Так сі-2». 
(12+).
11.30 «Вя лі кае сне дан не» 
(12+).
12.05 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
13.30, 16.30 «24 га дзі ны».
13.45 Ка ме дыя «Адзін шанц 
на два іх». (16+).
15.35 «Да ра гая пе ра да ча» 
(16+).

16.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
17.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
17.35 Ба я вік «Ска ла лаз». (16+).
19.30 «Ты дзень».
20.30 Маст. фільм «Яма ка сі». 
(12+).
22.00 «Ты дзень спор ту».
22.30 Да ку мен таль ны спец пра-
ект (16+).
23.20 «Соль». Му зыч нае шоу. 
«Ю-Питер» (16+).
0.45 Тры лер «Пры ста нак пра-
кля тых». (18+).

6.00 «Міль ён пы тан няў пра 
пры ро ду» (6+).
6.10, 7.30 М/ф (6+).
6.30 «Та кія дзіў ныя» (16+).
7.00 «Бе ла русь сён ня» (12+).
7.40 «Культ/Ту рызм» (16+).
8.10 «Гуль ня ў кі но» (12+).
9.05, 10.15, 16.40, 19.45 Се ры-
ял «За піс кі экс пе ды та ра тай-
най кан цы ля рыі». (16+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
18.45 «Ра зам».
1.00 Се ры ял «Мы з бу ду чы-
ні». (16+).
4.10 Маст. фільм «Ахоў нік 
для дач кі» (16+).

7.00 Па кой сме ху (16+).
7.45 Маст. фільм «Фран цуз-
ская ку лі на рыя». (12+).
11.00 Вест кі.
11.20 «Сам са бе рэ жы сёр» 
(16+).
12.15 «Ра ніш няя пош та» (16+).
13.00 «Сме ха па на ра ма Яў ге на 
Пет ра ся на» (16+).
13.30 «Ка лі ўсе до ма» (12+).
14.30 «Смя яц ца да зва ля ец ца». 
(16+).
16.40 Маст. фільм «Ня дзель-
ны та та». (12+).
18.15 Усе ра сій скі ад кры ты тэ-
ле ві зій ны кон курс юных та лен-
таў «Сі няя птуш ка» — «Апош ні 
во лат». Ка зач ны се зон.
20.00 Вест кі тыд ня.
21.45 Маст. фільм «Ка хаць і 
ве рыць». (12+).
1.00 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.15 «Аст рап раг ноз».
6.20 Се ры ял «Час Вол ка ва» 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сён ня».
8.20 «Ура чэб ныя тай ны плюс» 
(12+).
8.50 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
(6+).
9.20 «Хто ў до ме гас па дар?» 
(16+).
10.25 «Пер шая пе ра да ча» 
(16+).
11.00 «Цуд тэх ні кі» (12+).
11.55 «Дач ны ад каз» (0+).
13.05 «На шСпа жыў Наг ляд» 
(16+).
14.10 Маст. фільм «Сі бі рак» 
(16+).
16.20 «След ства вя лі...» 
(16+).
18.10 «Но выя рус кія сен са цыі» 
(16+).
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.10 «Ты не па ве рыш!» 
(16+).
21.05 «Зор кі сыш лі ся» (16+).
22.40 Маст. фільм «След тыг-
ра» (16+).

9.00, 16.00, 19.00, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка».
9.15 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
9.45 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
10.15 Сад і ага род.
10.25 Дра ма «Гуль ня ўсур'-
ёз» (12+).
12.15 Су пер кні га.
12.45 Тры лер «Свед ка» (16+).
14.35 Дра ма «За каз» (18+).
16.05 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка».
16.10 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
Ка ме дыя «На зад у бу ду чы-
ню» (6+).
18.05 Се ры ял «Яна на пі са ла 
за бой ства» (12+).
19.05 Дра ма «Пры ват ны дэ-
тэк тыў» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Вес тэрн «Ад ной чы на 
Дзі кім За ха дзе» (6+).

6.00 «Тур ба мік сер». (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).
8.00 «Дзі ця чы КВЗ». (6+).
9.00, 3.00 М/ф «Чы чы Лэнд». 
(0+)
9.20, 3.25 М/ф «Ску бі Ду». 
(6+)
9.50, 3.50 М/ф «Ма шы ны каз-
кі». (0+)
10.20 М/ф «Джынг лі кі». (0+).
10.50 «Ера лаш». (6+).
11.30 «Га ле рэя пры га жос ці». 
(12+).
12.00, 0.10 «Ураль скія пель ме-
ні». (16+).
13.30 «Уз ва жа ныя і шчас лі выя 
лю дзі». (16+).
15.20 Тры лер «Ілю зія пад ма-
ну». (12+).
17.20 Тры лер «Ілю зія пад ма-
ну-2». (12+).
19.40 Фан тас ты ка «Ды вер-
гент». (12+).
22.10 Тры лер «Дар». (12+).
1.30 «Ха чу ве рыць!» (16+).
4.00 «Ла ві мо мант». (16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі». (16+).

6.30 «Ча ла век на шля ху Бу-
ды». Дак. фільм. 1-я се рыя.
7.00 «Іды ёт». Маст. фільм.
9.00 «За ча ра ва ны хлоп чык». 
М/ф.
9.50 «Звы чай ны кан цэрт».
10.15 «Мы — гра ма цеі!»
11.00 «Шу мі, га ра док!» Маст. 
фільм.
12.15, 2.00 «Шпі ён у дзі кай пры-
ро дзе». Дак. фільм. 1-я се рыя.
13.15 «Эфект ма тыль ка». Дак. 
се ры ял.
13.45 Між на род ны дзень тан ца. 
«Та нец на эк ра не». Дак. фільм.
14.45, 0.15 Ле ген дар ныя ка ме-
дыі. «Фан тоц цы». Маст. фільм.
16.30 «Ге ній».
17.00 «Бліз кае акру жэн не Іга-
ра Кля ба на ва».

18.00 «За віт ры най уні вер ма-
га». Маст. фільм.
19.30 На ві ны куль ту ры.
20.10 Кан цэрт Дзяр жаў на га 
ака дэ міч на га ха рэа гра фіч-
на га ан самб ля «Бя роз ка» 
імя Н. С. Над зеж дзі най.
21.05 «Бе лая сту дыя».
21.45 «Шэ дэў ры су свет на га 
му зыч на га тэ ат ра». Ган на Ня-
трэб ка і Юсіф Эй ва заў у опе ры 
Дж. Пу чы ні «Ма нон Лес ко».

6.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1989. 
1-я част ка. 2008 год (16+).
7.05, 8.25, 9.40, 11.00, 13.15, 
14.35, 17.15, 2.10, 3.40, 5.00 
Му зыч ная на сталь гія (12+).
7.30 Тэ ле спек такль «Аль ма-
нах са ты ры і гу ма ру». 1980 
год (12+).
8.45, 14.50, 20.45, 2.45 «Прэс-
экс прэс». 1993 год (16+).
9.00, 3.00 «Мі ну лы час» (12+).
10.00 «Кол ба ча су» (16+).
12.00 Маст. фільм «Ня бес ны 
ці ха ход». (12+).
13.30 «Май стры мас тац тваў». 
Яў ген Ля во наў. 1986 год 
(12+).
15.00 «Быў час». 2010 год 
(16+).
16.00 Маст. фільм «Я ця бе не-
на ві джу». (16+).
17.50 М/ф «У сі нім мо ры, у бе-
лай пе не». (12+).
18.00 «За меж ная эст ра да». 
1988 год (12+).
19.20 «Ва кол сме ху». «Тэ атр і 
смех». 1978 год (12+).
21.00 Тэ ле спек такль «Дом, 
дзе раз бі ва юц ца сэр цы». 1975 
год (12+).
0.00 «Яло вая суб ма ры на» з 
Аляк санд рам Ліп ніц кім. «Гіс то-
рыя рус ка га ро ка». «Аквариум». 
3-я част ка. 2007 год (16+).
1.00 Маст. фільм «Аме ры кан-
ская тра ге дыя». 4-я част ка 
(16+).
4.00 «На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).

4.00 Ве ла спорт. Льеж — Бас-
тонь — Льеж.
5.00 Фут бол. «ФІ ФА».
5.30, 15.00 Аў та гон кі. Фор му-
ла E.
6.00, 9.30, 19.30, 0.30 Ве ла-
спорт. «Тур Ра ман дыі».
7.00, 12.00, 18.45, 21.00, 0.00 
Сну кер. Чэм пі я нат све ту.
11.00 Кон ны спорт. Rіders 
Masters Cup.
15.45, 17.30 Аў та гон кі. 
WTCR.
1.00 Фут бол. Чэм пі я нат MLS.

1.10 Ні я кіх дзя цей! (16+).
3.15 Усе ка жуць, што я ка хаю 
ця бе. (16+).
5.05 Ге рой ме ся ца. (16+).
6.55 Лёг кія па во дзі ны. (16+).
8.45 Тут сі. (16+).
11.00 Ілья Му ра мец і Са ла вей-
Раз бой нік. (12+).
12.30 Тры во ла ты і Ша ма хан-
ская ца ры ца. (12+).
14.00 Пры шэль цы-3: узяц це 
Бас ты ліі. (12+).
16.00 Пры шэль цы ў Аме ры-
цы. (0+).
17.40 Ма дам. (16+).
19.30 На ва год ні пя рэ па лах. 
(12+).
21.00 Іро нія лё су. Пра цяг. (12+).
23.15 Ба бу ля лёг кіх па во дзі-
наў. (16+).

6.00 М/ф (6+).
10.00 «Па нен ка і ку лі нар» 
(12+).
10.35, 1.40 «Вы хо джу ця бе шу-
каць». Се ры ял (16+).
14.30 «Жон ка. Гіс то рыя ка хан-
ня» (16+).
15.55 «Кан ца вы пры пы нак. 
Як па мі ра лі са вец кія ак цё ры». 
Дак. фільм (12+).

16.50 «Ма тыль кі». Се ры ял 
(16+).
20.50 «Без пад ма ну» (16+).
21.45 «Заў сё ды га ва ры «так». 
Ка ме дыя (12+).
23.40 «Асця рож на: мах ля ры!» 
(16+).
0.10 «Грань». Се ры ял (16+).
5.10 «Не рас кры тыя тай ны» 
(12+).

8.10 Клік: з пуль там па жыц ці 
(12+).
10.20 Упс... Ной сплыў! (6+).
12.10 Ін ша пла не ця нін (6+).
14.25 Дас ка на лы свет (16+).
17.05 Ад ры ну тыя (12+).
20.10 Гон ка (16+).
22.30 Вя сел ле най леп ша га 
сяб ра (12+).
0.30 Эк стра сэнс (16+).
2.30 Пі тэр Пэн (12+).
4.20 Анё лы Чар лі: толь кі на пе-
рад (12+).

6.20 Глу хар у кі но (16+).
8.10 Да ма вік (16+).
10.20 Ча ла век у фу та ра ле, 
ча ла век у па лі то і ча ла век у 
фра ку (12+).
12.15 Ключ без пра ва пе ра-
да чы (6+).
14.15 Сталь ны ма ты лёк (16+).
16.20 30 спат кан няў (16+).
18.20 Го рад (16+).
20.20 Пра ва дыр раз на ску-
рых.
22.15 Вы соц кі. Дзя куй, што 
жы вы (16+).
0.50 Пі ка вая да ма: чор ны аб-
рад (16+).
2.30 Ад рыў (16+).
3.55 Юр' еў дзень (16+).

6.00, 11.30, 17.05, 22.00, 1.10 
Не вя до мая пла не та Зям ля. 
(12+).

6.50 На ву ко выя не да рэ чнас-

ці. (12+).

7.35, 12.20 Не ве ра год ны док-

тар Пол. (16+).

8.25 Ізум руд за 400 міль ё наў 

до ла раў (12+).

9.10, 13.10 Аў та-SОS. (12+).

9.55 Цу ды ін жы не рыі. (12+).

10.45 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).

13.55 Аста на: го рад бу ду чы ні 

(12+).

14.40, 20.15, 22.45 Ге ній: Пі ка-

са. (16+).

15.35 Між на род ны аэ ра порт 

Ду бай. (12+).

16.20 Асу шыць акі ян: «Ты та-

нік» (12+).

18.40 Эва ку а цыя Зям лі. 

(16+).

19.30 Ува рван не на Зям лю. 

(16+).

23.40 На ву ка бу ду чы ні. (12+).

0.25 Пра рыў. (16+).

2.00 Па ра нар маль нае. (16+).

2.45 Ін стынкт вы жы ван ня. 

(16+).

3.35 Рас сле да ван ні авія ка та-

строф (16+).

5.10 Вя до мы Су свет. (12+).

8.00, 10.30 Як гэ та ўстро е на?

11.00, 2.00 Рэ аль ныя даль на-

бой шчы кі.

12.00 За ла ты шлях.

13.00 За ла тая лі ха ман ка.

14.00 Муж чын скае ра мяст во.

14.30 Па ляў ні чыя на рэ лік віі.

17.00 Май стэр ня Goblіn 

Works.

18.00 Хут кія і гуч ныя.

19.00 Га раж ны ра монт.

20.00, 4.40 Ма хі на та ры.

23.00 Бушк рафт: ляс ная лі га.

0.00 Ву ліч ныя гон кі.

2.55 Раз бу раль ні кі ле генд.

3.50 Ві дэа па труль.

7.10 За гад кі пла не ты Зям ля.

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 2Беларусь 2

Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5 СТБСТБ

МIРМIР

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

Нядзеля, 
29 красавіка

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

У праграме магчымы змяненні. 
Перадрукоўка праграмы забаронена.
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Zамор'еZамор'е  

Філь мы Спіл бер га 
са бра лі ў пра ка це 
звыш $10 млрд

Аме ры кан скі рэ жы сёр Сты-

вен Спіл берг уста на віў гіс та-

рыч ны рэ корд па агуль ных 

збо рах сва іх філь маў у пра-

ка це, пе рад ае The Wrap.

Ён стаў пер шым кі не ма та гра-

фіс там, чые кар ці ны ў су ме са-

бра лі ў пра ка це 10 міль яр даў до-

ла раў (10,4). Зна ка мі ты рэ жы сёр 

пе ра адо леў гэ тую ад зна ку пас ля 

вы ха ду стуж кі «Пер ша му гуль цу 

пад рых та вац ца», прэм' е ра якой 

ад бы ла ся ў са ка ві ку. Спіл берг 

больш чым на тры міль яр ды аб-

га няе на ступ на га рэ жы сё ра са 

спі са са мых пры быт ко вых — Пі-

тэ ра Джэк са на, аў та ра «Ула да ра 

пярс цён каў». У агуль най су ме яго 

пра ек ты пры нес лі 6,5 міль яр да до-

ла раў. У філь ма гра фіі Спіл бер га 

та кія кар ці ны, як «Спіс Шынд ле-

ра», «Вы ра та ваць ра да во га Ра я-

на», «Ін ша пла не ця нін», «Скі ві цы», 

«Парк Юр ска га пе ры я ду» і се рыя 

пра шу каль ні ка пры год Ін дыя ну 

Джон са.

Ір лан дзец па даў 
у суд на жон ку 
з-за це шчы

Жы хар Ір лан дыі за явіў сва ёй 

жон цы, што вы ста віць ёй ра ху-

нак за пра жы ван не це шчы ў іх 

до ма, і па даў на яе ў суд, па ве-

да мі ла вы дан не Іrіsh Tіmes.

У су дзе па ся мей ных спра вах ён 

ад зна чыў, што 78-га до вая це шча 

«па ру шы ла ме жы пры стой нас ці», 

ка лі гас ця ва ла ў іх до ме. Ір лан дзец 

аб ві на ва ціў ма ці жон кі ў тым, што 

яна маг ла зай сці без сту ку ў іх 

спаль ню ў ад ной ніж няй бя ліз не, 

пе ра кла да ла шкар пэт кі, бя ліз ну і 

ка шу лі ў яго гар дэ ро бе, па куль ён 

мыў ся. Ён да даў, што га та ваў для 

це шчы сня да нак, абед і вя чэ ру, а 

так са ма ра біў яе лю бі мы біск віт, 

які яна кож ны раз ужы ва ла з чар-

кай хе ра су. Апош няй кроп ляй стаў 

вы па дак, ка лі ён гля дзеў кан цэрт 

ка ля поў на чы, а жан чы на па вы сі ла 

на яго го лас, та му што гук тэ ле ві-

за ра пе ра шка джаў ёй спаць.

Па вод ле слоў муж чы ны, пры сут-

насць це шчы раз бу ры ла іх шлюб 

з-за вы дат каў на яе і па ста ян ных 

сва рак, вы клі ка ных яе па во дзі на мі. 

Так са ма ён ад зна чыў, што вы дат-

ка ваў 900 еў ра на рас лі ны і кус ты, 

якія ма ці жон кі вы кі ну ла з-за та го, 

што яны ёй не спа да ба лі ся. Це шча 

пра жы ва ла з па рай з чэр ве ня мі ну-

ла га го да да ня даў ня га ча су.

Жон ка па спра ба ва ла вы лу-

чыць су праць яго аб ві на ва чан ні ў 

гвал це, на што ір лан дзец ад ка заў, 

што «гэ та глуп ства». Ён да даў, 

што ра біў жон цы і це шчы да ра гія 

па да рун кі і кла па ціў ся пра іх, але 

яны «аб са лют на са пса ва ныя жан-

чы ны». Суд дзя так са ма ад хі лі ла 

аб ві на ва чан ні ў гвал це з-за ад сут-

нас ці до ка заў і да да ла, што жон ка 

прос та пе ра жы вае з-за свар кі з 

му жам.

Іван КУ ПАР ВАС




