
7.20 Ме лад ра ма «Шу каю 
жон ку з дзі цем». 3-я і 4-я се-
рыі (16+).
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, 15.50 Ме лад ра ма «Дзён-
нік свек ры ві». 1—4-я се рыі 
(12+).
15.15 «Твой го рад».
15.30 Eurovіsіon. Вы ні кі тыд ня.
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 «Га лоў ны эфір».
22.10 Ме лад ра ма «Та та на-
пра кат» (12+).

6.55 «Свет на вы ва рат». (16+).
8.00, 19.30 «Тэ ле ба ро метр».
8.05 «На на жах». (16+).
9.10 «Біт ва са ло наў». (16+).
10.15 М/с «Ка чы ныя гіс то рыі» 
(0+).
11.30 «Мя няю жон ку». (16+).
12.50 Фан тас ты ка «Зор ныя 
вой ны. Эпі зод 1: сха ва ная 
па гро за» (12+).
15.20 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Мас старт. Муж чы ны.
16.20 «Арол і рэш ка. Юбі лей-
ны». (16+).
17.25 «Біт ва эк стра сэн саў. 
15-ы се зон». (16+).
20.05 «Два руб лі» (12+).
20.30 «Мя няю жон ку». (16+).
22.00 «Спорт ла то 5 з 36», «КЕ НО».
22.05 Ба я вік «Пас ля на шай 
эры» (12+).

7.35 «Свя ты ні Бе ла ру сі».

8.00, 13.00, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.

8.15, 13.15, 20.30 «Гэ ты дзень».

8.20 «Вя чэ ра з пры дур кам». 
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 ны ар тыст Бе ла ру сі Вік тар 
Ма на еў.
12.00 «Вя лі кія мас та кі». Він-
цэнт Ван Гог (12+).
13.20 «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску — 2006». «Мне сняц ца 
сны аб Бе ла ру сі».
14.30 «Бе ла русь як пес ня». Ва-
лян цін Бадзь я раў.
14.55 «Па глыб лен не. Ула дзі мір 
Гас цю хін». Дак. фільм.
15.50 «Наш бра ня по езд». 
Маст. фільм (12+).
18.20 «Це ні зні ка юць апоўд-
ні». Дра ма (12+).
19.35 «Ле ген ды кі но». На тал ля 
Гун да ра ва (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Алег Ба ры саў. Ча ла век у 
фу та ра ле». Дак. фільм (12+).
21.45 «Гам лет Шчыг роў ска га 
па ве та». Маст. фільм (12+).
23.10 «Свя ты ні Бе ла ру сі».

7.00 Трэ ні ро вач ны дзень.
7.30, 11.20, 21.40 Тэ ніс. Тур нір 
WTА. Ін ды ян — Уэлс.
9.30 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Ман чэс тэр Юнай тэд» — «Лі-
вер пуль».

13.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Вест Бром віч» — «Лес тэр».

14.55 Гуль ні «на вы раст».

15.25 Бас кет бол. Адзі ная лі га 

ВТБ. «Па рма» (Перм) — «Цмо кі-

Мінск». (У пе ра пын ку — Спорт-

цэнтр.)

17.20 Піт-стоп.

17.55 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 

Кан ты я лах ці. Мас старт. Жан-

чы ны.

18.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Борн мут» — «То тэн хэм». 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

20.55 Пра спорт. Вы ні кі тыд ня.

23.00 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Кан ты я лах ці. Мас старт. Муж-
чы ны.

23.45 На столь ны тэ ніс. Ма ла-
дзёж ны чэм пі я нат Еў ро пы.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».

7.10 Фільм-каз ка «Тры арэш кі 
для Па пя луш кі» (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+).

11.10 «Да ра гая пе ра да ча» (12+).

11.50 Ка ме дыя «Тры плюс 
два» (12+).

13.40 Юбі лей ны кан цэрт Льва 
Ле шчан кі.

16.20 «Леў Ле шчан ка. «Ты пом-
ніш, плы лі дзве зор кі... «(12+).

17.20 Маст.фільм «Ві кінг» 
(16+).

20.00 «Кон ту ры».

21.05 Ка ме дыя «Ка хан не на-
пра кат» (12+).
23.05 «Што? Дзе? Ка лі?» Вяс-
но вая се рыя гуль няў (12+).
0.15 Маст. фільм «Пра ка хан не. 
Толь кі для да рос лых» (18 +).

6.25 «Сту дэн ты». Се ры ял 
(16+).
8.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец ца».
8.20, 15.35 «Аў та па на ра ма» 
(12+).
8.45, 16.50 Се ры ял «Вой, ма-
мач-кі!» (12+).
11.25 «Вя лі кае сне дан не» (12+).
12.00 Вес тэрн «Бан дыт кі» 
(12+).
13.30, 16.30 «24 га дзі ны».
13.40, 0.25 Ка ме дыя «Ча ла-
век з буль ва ра Ка пу цы наў» 
(12+).
15.15 «Да ра гая пе ра да ча» 
(16+).

16.00 «Цэнт раль ны рэ гі ён».

19.30 «Ты дзень».

20.25 «Ле ген ды СССР» (16+).

22.00 «Ты дзень спор ту».

22.30 Дра ма «Не пры стой ная 

пра па но ва» (16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў пра 

пры ро ду» (6+).

6.10, 7.30, 9.20 М/ф (0+).

6.30 «Та кія дзіў ныя» (16+).

7.00 «Бе ла русь сён ня» (12+).

8.20 «Культ/Ту рызм» (16+).

8.50 «Вой, ма мач кі!» (12+).

9.30 «Да сту кац ца да зор кі» 

(12+).

10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 

ра док).

10.15, 10.15 Се ры ял «Пан до-

ра» (16+).

18.45 «Ра зам».

19.45 Маст. фільм «Вя лі кае 

ка хан не» (12+).

21.40 Се ры ял «Двай ное жыц-

цё» (12+).

7.00 «Па кой сме ху» (16+).

7.35 Маст. фільм «Атэль для 

Па пя луш кі» (12+).

9.25 Маст. фільм «З пры ві-

тан нем, Ка за ност ра» (12+).

11.00 Вест кі.

11.20 «Сам са бе рэ жы сёр» 

(16+).

12.10 «Ра ніш няя пош та» 

(16+).

12.50 «Сме ха па на ра ма Яў ге на 

Пет ра ся на». (16+).

13.20 «Ка лі ўсе до ма» (12+).

14.20 «Смя яц ца да зва ля ец ца» 

(16+).

16.30 Ка ме дыя «Мя до вы ме-

сяц» (12+).

18.15 Маст. фільм «Свя та 

раз бі тых сэр цаў» (16+).

20.00 Вест кі тыд ня.

21.30 Ток-шоу «Што ад бы ва-

ец ца».

22.30 «Вя лі кая опе ра». Га ла-

кан цэрт (12+).

0.40 «Ня дзель ны ве чар з Ула-

дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.20 «Аст рап раг ноз».

6.25 Се ры ял «Ад ва кат» (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.

8.20 «Ад ной чы...» (16+).

8.55 «Іх но ра вы» (0+).

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+).

12.00 «Дач ны ад каз» (0+).

13.10 «На шСпа жыў Наг ляд» 

(16+).

14.15 Ка ме дыя «Не ха чу жа-

ніц ца» (12+).

16.20 «След ства вя лі...» (16+).

18.05 «Но выя рус кія сен са цыі» 

(16+).

19.00 «Вы ні кі тыд ня».

20.05 «Ты не па ве рыш!» (16+).

21.00 «Зор кі сыш лі ся» (16+).

22.35 Се ры ял «Лі нія агню» 

(16+).

9.00, 16.35, 19.10, 21.10, 23.55 

«На двор'е».

9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 

(0+).

9.20 «Ад шук ва ец ца ад па чы-

нак» (0+).

9.50 «Мой лю бі мы га да ва нец» 

(0+).

10.20 «Сад і ага род».

10.40 Ме лад ра ма «Ка лі дрэ-

вы бы лі вя лі кі мі» (12+).

12.15 «Су пер кні га».

12.45 Ка ме дыя «Кі лер» (16+).

14.45 Ка ме дыя «Па-банку» 

(16+).

16.40 Для дзя цей «Ад каз вай-

ка» (0+).

16.45 «Май старк ла сы».

16.50 «Гля дзім усёй сям' ёй». 

Маст. фільм «Дзён ні кі ма мы 

пер ша клас ні ка» (0+).

18.20 Се ры ял «Яна на пі са ла 

за бой ства».

19.15 Дра ма «Ві кінг» (16+).

20.50 «Ве чар ні ца».

21.15 Дра ма «Квет кі вай ны» 
(18+).

6.00 «Тур ба мік сер». (16+).

7.00 Скетч-шоу «6 кад раў». 
(16+).

8.00 «Асця рож на: дзе ці!» (6+).

9.00 М/ф «Ску бі Ду». (6+).

9.30, 3.05 М/ф «Маш кі ны стра-
шыл кі». (0+)

9.50, 3.20 М/ф «Ма шы ны каз-
кі». (0+)

10.15, 3.40 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь». (0+)

10.40, 2.30 «Ера лаш». (6+).

11.30 «Га ле рэя пры га жос ці». 
(12+).

12.10, 0.00 Се ры ял «Кух ня-5». 
(16+).

14.40 Ка ме дыя «Бе лыя цы пач-
кі». (16+).

16.40 Ані ма цый ны фільм «Са ва. 
Сэр ца во і на». (0+)

18.15, 22.20 «Ураль скія пель ме-
ні». (16+).

20.20 Фан тас ты ка «Лю дзі ў чор-
ным-3». (12+).

2.10 «Ха чу ве рыць!» (16+).

4.00 «Ла ві мо мант». (16+).

5.00 «Дур ні і да ро гі». (16+).

6.30 «Пры мі це вы клік, сінь ё ры!» 
Маст. фільм.

8.50 «Ка ця ня па іме ні Гаў». 
М/ф.

9.40 «Звы чай ны кан цэрт».

10.10 «Мы — гра ма цеі!»

10.50 «Пад кі дыш». Маст. фільм.

12.00 Кра і на пту шак. «Не спа-
кой нае ле та ў Гран кі ным ле се». 
Дак. фільм.

12.45 200 га доў з дня на ра джэн-
ня Ма ры у са Пе ты па. Іры на Кал-
па ко ва, Сяр гей Бе раж ной, Ге-
надзь Ся люц кі ў спек так лі «Рай-
мон да». За піс 1980 го да.

14.55 «Кар ды нал Ма за ры ні. Не-
бяс печ ныя гуль ні». Дак. фільм.

16.45, 0.30 «Ехаў грэ ка... Па-
да рож жа па са праўд най Ра сіі». 
Дак. се ры ял.

17.25 «Ма лень кая прын цэ са». 
Маст. фільм.

19.00 «Пеш шу...» Маск ва Трац-
ця ко ва.

19.30 На ві ны куль ту ры.

20.10 «Ра ман ты ка ра ман са». 
Ан самбль «Россия» імя Люд мі-
лы Зы кі най.

21.05 «Бе лая сту дыя».

21.50 «Ка хаць ця бе». Маст. 
фільм.

23.30 Жан-Люк Пан ці і яго 
бэнд.

1.10 «Шпі ён скія страс ці». «Ад-
ва рот ны бок ме ся ца». «Гэ та 
зу сім не пра гэ та». М/ф для да-
рос лых.

1.50 «Ста ра даў ні ва дэ віль». 
Маст. фільм.

6.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1985. 
2-я част ка. 2010 год (16+).

7.00 «Ра ніш няя пош та». «Блы-
та ні на». 1985 год (12+).

7.30, 1.30 Маст. фільм «Ва ры янт 
«Аме га» (16+).

8.40, 9.40, 11.00, 11.40, 17.35, 
18.55, 19.25, 23.20, 2.45, 3.40, 
5.00, 5.40 Му зыч ная на сталь гія 
(12+).

9.00, 3.00 «Мі ну лы час» (12+).

10.00 «Кол ба ча су» (16+).

11.30 Маст. фільм «Ма ты лёк» 
(12+).

12.00 «Шы нок 13 крэс лаў». 
1968 год (12+).

13.00 «Што? Дзе? Ка лі?» Пер-
шы паў фі нал 1982 го да (12+).

14.10, 20.10 «Пес ня-85» (6+).

15.00 «Быў час». 2009 год (16+).

16.00 Тэ ле спек такль «За ла тая 
рыб ка». 1986 год (12+).

17.45 «Ся дзі і гля дзі» (16+).

18.00 «Зям ля — Па вет ра». Пётр 
Ма мо наў. 2003 год (16+).

19.00 Се ры ял «33 квад рат ныя 
мет ры. Дач ныя гіс то рыі». «Пра 
за рад ку». 1998 год (16+).

21.00 Маст. фільм «Кра дзеж» 
(16+).

0.00 «Ва кол сме ху». «Вяс на». 

1984 год (16+).

4.00 «На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).

5.15 Се ры ял «33 квад рат ныя 
мет ры. Дач ныя гіс то рыі» (16+).

3.30, 8.00, 11.30 Гор ныя лы жы. 

Ку бак све ту.

5.00, 10.30, 18.15, 23.00 Ве ла-

спорт. Па рыж — Ні ца.

6.30, 19.00, 0.45 Ве ла спорт. 

Ці рэ на — Ад ры я ты ка.

9.30, 15.30, 20.00 Бія тлон. Ку-

бак све ту.

14.00 Лыж ныя гон кі. Ку бак све ту.

16.15, 21.00 Скач кі з трамп лі на. 

Ку бак све ту.

21.45 Сну кер. Gіbraltrar Open. 

Фі нал.

1.35 Кань ка беж ны спорт. Чэм-

пі я нат све ту на асоб ных дыс-

тан цы ях.

1.10 Ме лад ра ма «Як вый сці за-

муж за міль яр дэ ра». (16+).

2.55 Ка ме дыя «SuperАлібі». 

(16+).

4.40 Ка ме дыя «Здра дай не лі-

чыц ца». (16+).

6.30 Ка ме дыя «Рум ба». (12+).

7.55 Ка ме дыя «Су пер Баб ро-

вы». (12+).

9.45 Ка ме дыя «Спа кус нік-2». 

(16+).

12.00 Ка ме дыя «Вя лі кі куш». 

(16+).

14.00 Ка ме дыя «Хо чаш ці не?» 

(16+).

15.40 Ме лад ра ма «Ка хан не і ін-

шыя аб ста ві ны». (16+).

17.40 Ме лад ра ма «Спат кан не 

ўсля пую». (16+).

19.30 Пры го ды «Да спе хі Бо га: у 

по шу ках скар баў». (12+).

21.25 Пры го ды «Ма ла ды май-

стар». (12+).

23.35 Ка ме дыя «Усё і ад ра зу». 
(16+).

6.00 М/ф (6+).
10.00 «Па нен ка і ку лі нар» (12+).
10.35, 0.45 «13». Cерыял (16+).
13.55 «Жон ка. Гіс то рыя ка хан-
ня» (16+).
15.15 «Зна хар XXІ ста год дзя». 
Дак. фільм (12+).
16.05 «Апош ні ход ка ра ле вы». 
Се ры ял (12+).
19.35 «Без пад ма ну» (16+).
20.30 «Цяг нік на Юму». Вес тэрн 
(16+).
22.45 «Асця рож на, мах ля ры!» 
(16+).
23.15 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі-
ся». Се ры ял (16+).
3.50 «Муж чы на і жан чы на. Ад-
чуй це роз ні цу» (16+).
5.10 «Дзён нік эк стра сэн са» 
(12+).

6.10, 17.40 Джу лі і Джу лія: рых-
ту ем шчас це па рэ цэп це (16+).
8.35 Ілю зія пад ма ну-2 (16+).
11.10 Му за (16+).
13.15 Не жар туй це з Zоханам! 
(16+).
15.30 Прак тыч ная ма гія (16+).
20.10 Эван Усё ма гут ны (12+).
22.05 Асця рож на, дзве ры за чы-
ня юц ца! (16+).
0.05 Ма біль нік (18+).
2.00 Су пер Майк (18+).
4.05 Маmma mіa! (16+).

6.20 Без ме жаў (12+).
8.20 Ду э лянт (16+).
10.35 Без муж чын (16+).
12.15 Пад кі дыш (0+).
13.50 Сты ля гі (16+).
16.35 Муж чы на з га ран ты яй 
(16+).
18.20 Мар га ры та На за ра ва. 
(16+).
20.20 Ваў кі і авеч кі: бе-е-е-зраз-
важ нае пе ра тва рэн не (6+).
22.05 Жа ніх (12+).

23.50 Ня вес та (16+).
1.40 8 пер шых спат кан няў (16+).
3.15 Аб чым маў чаць дзяў чы-
ны (12+).
4.50 Блок бас тар (12+).

6.00, 11.50, 17.15 Не ве ра год ныя 
ма шы ны. (12+).
6.45 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).
8.00, 13.20 Не ве ра год ны док тар 
Пол. (16+).
8.45, 14.55 Кос мас: пра сто ра і 
час. (12+).
9.30 Аў та-SOS. (12+).
10.15 Не па ра жаль ныя кан струк-
цыі. (12+).
11.00 Ме га за во ды. (12+).
12.35, 19.40, 5.10 Вя до мы Су-
свет. (12+).
14.10 Больш, чым ты ра на заўр. 
(12+).
15.40 Між на род ны аэ ра порт Ду-
бай. (12+).
16.25 Ша ша праз пек ла. (12+).
18.00, 22.00, 1.10 Па ча так. (16+).
23.35 Гіс то рыя пра нас. (16+).
0.25 Ліх ту гі за мя жой. (18+).
2.50 Ін стынкт вы жы ван ня. 
(16+).
3.35 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф. (16+).

8.00, 10.30 Ма хі на та ры на тра се.
11.00, 1.00 Ір жа вая ім пе рыя.
12.00 Зор нае вы жы ван не.
13.00 За ла тая лі ха ман ка.
14.00, 16.30 Май стры па тар га-
вац ца.
17.00, 2.00, 7.10 Ме га цяг ні кі.
18.00 Коль кі каш туе мая ма-
шы на?
19.00 Ву ліч ныя гон кі.
20.00 Ма хі на та ры.
23.00 Аляс ка: апош ні ру беж.
0.00 Хлоп цы з Юка на.
2.55 Ме та ла лом шчы кі.
3.50 Раз бу раль нік.
4.40, 6.45 Як гэ та ўстро е на?

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, 
11 сакавіка

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  

СУ МЕС НАЯ ДЫ Е ТА 
СКОН ЧЫ ЛА СЯ 

РАЗ ВО ДАМ
Шлюб ная па ра рас па ла ся пас-

ля су мес най ды е ты. Пры чы-

най ста ла тое, што му жу ўда-

ло ся па ху дзець, а жон цы —

не, па ве дам ляе Thе Mіrrоr.

Ка рыс таль нік сай та Rеddіt пад 

псеў да ні мам jіmbоуt65 пры знаў ся, 

што яны з жон кай вы ра шы лі змя-

ніць сваё жыц цё, ка лі ўсвя до мі лі, 

што ва га кож на га з іх скла дае больш

за 135 кі ла гра маў і яны ні ку ды не 

хо дзяць ра зам. «Мы не ез дзі лі ў ад-

па чы нак, не ха дзі лі гу ляць, не ра бі лі 

ні чо га, толь кі та ра шчы лі ся ў тэ ле фо-

ны», — рас ка заў муж чы на. Па вод ле 

яго слоў, яны толь кі за каз ва лі ежу, 

а не га та ва лі, і іх сек су аль нае жыц-

цё «спа чат ку бы ло не кам форт нае, а 

по тым і зу сім знік ла».

Муж чы на вы ра шыў змя ніць сваё 

жыц цё. Ён па чаў больш ха дзіць, па-

чаў пад ліч ваць ка ло рыі ежы і са чыў 

за тым, каб не пе ра вы шаць іх дзён-

ны лі міт. Па вод ле яго слоў, па во лі 

ва га па ча ла змян шац ца. У той жа 

час яго жон ка пе ра ста ла на вед ваць 

трэ на жор ную за лу пас ля тыд ня трэ-

ні ро вак. «За ме сяц я схуд неў на 4,5 

кі ла гра ма, а праз ча ты ры ме ся цы 

вы ні кі ста лі пры кмет ныя. У гэ ты мо-

мант мая жон ка і па ча ла ста віц ца 

да мя не ва ро жа», — пры зна ец ца 

ён. Жан чы на ад мо ві ла ся спаць з ім 

у ад ным лож ку, спа сы ла ю чы ся на 

храп, і ме ла зно сі ны толь кі з да па-

мо гай эсэ мэс і элект рон най пош ты. 

У вы ні ку жан чы на ад пра ві ла му жу 

па ве дам лен не са сло ва мі, што ён 

пе ра стаў ёй па да бац ца і па чаў на-

гад ваць тых, хто здзе ка ваў ся з яе 

з-за ліш няй ва гі, а за тым па да ла на 

раз вод пас ля 12 га доў шлю бу.

575 000 ФУН ТАЎ 
СТЭР ЛІН ГАЎ 

ЗА СТА РЫ ЧАЙ НІК
Ста ры фар фо ра вы чай нік з 

стра ча ным веч кам і рас ко лі най 

на руч цы, на бы ты бры тан цам 

за 15 фун таў стэр лін гаў (кры-

ху больш за 41 бе ла рус кі ру-

бель), праз два га ды пай шоў 

з аў кцы ё ну за 575 000 фун таў 

стэр лін гаў (амаль 1,6 млн руб-

лёў), па ве дам ляе Thе Сhаrlоttе 

Оbsеrvеr.

На тар гах, ар га ні за ва ных 

аў кцы ён ным до мам Wооllеу & Wаllіs,

кошт чай ні ка ў 23 ра зы пе ра вы-

сіў ча кан ні экс пер таў. Апош нюю 

стаў ку зра біў лон дан скі ды лер, які 

прад стаў ляў ін та рэ сы нью-ёрк ска-

га Мет ра по лі тан-му зея. Ажы я таж 

тлу ма чыц ца тым, што чай нік зроб-

ле ны ў ХVІІІ ста год дзі на фаб ры-

цы Джо на Барт ле ма — пер ша га 

аме ры кан ска га вы твор цы пар ца ля-

на ва га по су ду. Вя до ма толь кі сем 

аца ле лых прад ме таў з барт лем ска-

га фар фо ру, усе яны за хоў ва юц ца

ў му зе ях і ў пры ват ных ка лек цы я -

не раў. У 2016 го дзе бры тан скі

ама тар ан ты ква ры я ту на быў чай нік 

на ан лайн-аў кцы ё не за 15 фун таў 

стэр лін гаў. Та ды ён не зда гад ваў ся 

пра са праўд ную каш тоў насць свай-

го на быт ку. «Ка лі б не яго стаў ка, 

чай нік, хут чэй за ўсё, апы нуў ся б 

у ба ку са смец цем», — ад зна чы-

ла прад стаў ні ца Wооllеу & Wаllіs 

Клэр Да рэм.

Іван КУ ПАР ВАС.


