
Спад чы на ін тым най лі ры кі Ана то ля Вя лю гі на 
вель мі не ба га тая; уся яго твор часць пра сяк ну та 
са цы яль ны мі ма ты ва мі, якія ча сам гу ча лі праз-
мер на па фас на — «ба ра бан на-ба раць біт на», 
пра што па эт скру ха ваў у апош няй сва ёй кні зе 
вы бра на га. Між тым ужо адзін з ран ніх вер шаў — 
«Пу ня» — быў на поў не ны аў та рам-пад лет кам і 
«хмель ным па хам», і пры від най по стац цю «га-
ра чай уда вы»...

У твор чым на быт ку А. Вя лю гі на — вы дат ны 
верш-пе ра каз «Плач Яра слаў ны», ство ра ны паэ-
там-фран та ві ком у га ды вай ны. Ён, бяс спрэч на, 
вар ты ан та ло гіі, ад нак кніж най, з-за свай го амаль 
паэ мна га па ме ру. Для га зет най руб ры кі пра па ноў ва ец ца глы бо ка лі рыч ны верш 
«Бя ро за вік», у якім — ім гнен на-бліс ка віч ны зрух ду шы, вы клі ка ны роск ві там вяс-
ны і ма ла до сці, грэш ны і чыс ты ад на ча со ва. Той ка рот кі, але не за быў ны мо мант 
уве ка ве ча ны не толь кі спо вед дзю, але і пры свя чэн нем, ад яко га ў не ка то рых 
пуб лі ка цы ях па эт ус трым лі ваў ся.

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, 
23.10 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 22.55 Зо на Х.
9.10 У цэнт ры ўва гі.
10.00 Ка ме дыя «Жан дар і 
жан дар мет кі».
12.10 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
13.15 «Зор нае жыц цё». «Пад-
ма нуць зор ку».
14.15 Ва кол пла не ты.
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 «Ра дзі ві лы. Тай ны 
сям'і».
15.55 «Са лей, яко га мы не 
ве да лі».
16.50 Ме лад ра ма «Са праўд-
нае ка хан не».
19.20 Спе цы яль ны рэ пар таж 
АТН.
19.55 Се ры ял «Ка ра лі гуль-
ні».
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «У кож на га 
свая вай на».
23.30 Дзень спор ту.
23.40 Ме лад ра ма «Ру жа 
раз ві таль ных вят роў».

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.20 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Жу-
раў».
10.20, 0.10 Дак. се ры ял «Пад 
сон цам».
11.10 Фільм-каз ка «Фі ніст 
— Яс ны со кал».
12.30 Се ры ял «Ці хі цэнтр». 
1-я — 4-я се рыі.
16.15 Пад гры фам «Вя до-
мыя».
16.50, 23.20 Се ры ял «След-
ства вя дзе Да Він чы».
19.00 Ба я вік «Апла ча на 
смер цю».
21.25 КЕ НО.
21.30 Ме лад ра ма «На раз-
да рож жы».

8.00, 12.00, 16.00, 22.50 «Мой 
го рад». Вы со кае.
8.15, 20.05 «Тэ атр. Вы бра-
нае». Ву лiч ныя тэ ат ры.
8.40 «Па лес кi па час ту нак». 
Грыб ны квас i клёц кi.
8.55, 17.05 «Ба ла да пра Свi-
цязь». Дак. фiльм.
9.15 «Ка мер тон».
9.45 «Му зе ум». Ма ля ва ныя 
ды ва ны.
10.00, 17.30 Дзi ця чы фiльм. 
«Як я быў вун дэр кiн дам». 
1-я се рыя.
11.10 «Ка ра нi».
11.40 «Спра ва Iва на Се ча на-
ва». Дак. фiльм.
12.15, 20.45 «Эк за мен на 
ды рэк та ра». Маст. фiльм.
13.35 «Рос чырк ча су».
13.50 «За па вед най сцеж-
кай». За каз нiк «Га лу бiц кая 
пу шча».
14.20 «I смех, i бя да». Маст. 
фiльм.
15.05 «Ма ем рэ чы». Цар коў-
ная ар хi тэк ту ра Бе ла ру сi.
15.20 «Скарб нi ца Ма гi лёў-
шчы ны».
15.45 «Най мен нi i воб ра зы».
16.15, 22.05 «Од ры Хэп бёрн: 
ма гiя сты лю». Дак. фiльм.
18.35 «Та ям нi ца ду шы».
19.05 «За вя дзён ка». Дак. 
фiльм.
19.35 «Мой па ча так. Марк 
Ша гал».
20.30 Ка лы хан ка.

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 Се ры ял «За кры тая 
шко ла».
12.10 Се ры ял «Жа но чы док-
тар 2».

13.10 «Доб ра га зда ро вей-
ка!».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 Се ры ял «Вольф Ме-
сінг: які ба чыў скрозь 
час».
16.15 «Зра зу мець. Да ра-
ваць».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік». 
«Ула дзі мір Вы соц кі. Бе ла рус-
кія ка ра ні».
18.55 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Ад на лю-
бы».
22.15 Се ры ял «Цю до ры».
0.20 Маст. фільм «Муж насць 
у баі».
2.25 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».
9.40 «Вя лі кае сне дан не».
10.20 «Жыць бу дзе це».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 Се ры ял «Сло ва жан-
чы не».
12.30 «Джэй мі ў ся бе до-
ма-2».
13.00 «Жан чы ны ХХ ста год-
дзя».
13.50 «Вя лі кі го рад».
14.30 «Уя ві це са бе».
15.05 «Ін шая кра і на». «Аст ра-
вы шан ца ван ня: што шу кае 
Бе ла русь у Ін да не зіі».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Па за ко не».
18.30 «Пад ма ну тыя на ву-
кай».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Доб ры ве чар, ма лы».
20.30 Маст. фільм «За па-
вед ная да ро га».
23.00 «Ва ен ная тай на».
0.30 Се ры ял «Фір мен ная 
гіс то рыя».

5.00 Се ры ял «Агонь ка хан-
ня».
6.40 Се ры ял «Ара бе ла вяр-
та ец ца».
7.05 «Цік-так».
7.20 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
На ві ны Са друж нас ці (бя гу чы 
ра док).
9.10 Маст. фільм «Мы, двое 
муж чын».
10.35 «Ра зам».
11.45 «Агуль ны ры нак».
12.25, 2.25 Се ры ял «Клон».
15.25, 22.15 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.20, 23.10 Се ры ял «Апош-
ні сак рэт Май стра».
18.30 «Ак цэн ты».
18.45 Се ры ял «За кон і па ра-
дак. Зла чын ны на мер».
20.30 «Свет Спор ту».
21.25 Дак. фільм «Ня зор ка-
выя лё сы зо рак».
0.50 Маст. фільм «24 га дзі-
ны».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.30 «Ранішняя@пошта».
12.00 «Пра мы эфір».
13.00 «Асаб лі вы вы па дак».
13.50, 16.50, 19.50, 23.30 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 Ток-шоу «1000 дро бя-
зяў».
15.10 Ток-шоу «Пра са мае га-
лоў нае».
15.55, 22.30 Се ры ял «Склі-
фа соў скі».
17.10 Се ры ял «Еф ра сін ня. 
Та еж нае ка хан не».
18.00 Се ры ял «Тай ны ін-
сты ту та вы са ка род ных 
дзяў чат».
18.55 «Га ра док».
20.40 Се ры ял «У зо не ры-
зы кі».
23.40 «Тры ка пі та ны. Рус кая 
Арк ты ка». Фільм 1-ы.

6.00 «НТБ ра нi цай».
8.40, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сён ня.
11.00 «Да су да».
11.55, 13.25 «Суд пры сяж-
ных».
14.25 «Спра ва ўра чоў».
15.15 «Спра ва гус ту».
15.40, 18.35 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
16.25 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
17.40 Ток-шоу «Га во рым i па-
каз ва ем».
19.35 Маст. фiльм «Ка зак».
21.20 Се ры ял «Каў боi».
23.30 Се ры ял «Глу хар. Вяр-
тан не».

7.00, 12.05, 18.45, 21.00, 23.45 
«На двор'е».
7.05 «На ры бал ку».
7.20 М/с.
7.30, 14.20 Се ры ял «Цу доў-
нае ста год дзе».
9.05, 17.45 Се ры ял «Дзён нi-
кi вам пi ра».
9.50 «Сi не ма тог раф». Маст. 
фільм «Якой зя лё най бы ла 
мая да лi на».
11.50, 23.30 «Кi на блак нот».
12.10 Тры лер «Фар саж».
16.10 Мульт па рад.
16.30 «Мой лю бi мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Тай ныя су-
вя зi».
18.50 Се ры ял «Пес ня лё ду 
i по лы мя».
20.45 «Ве чар нi ца».
21.05 Тры лер «Гуль ня це-
няў».

6.00, 1.00 «PLAY».
8.00, 14.00, 18.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
8.30, 17.30 «С.У.П.».
9.00 «Жон кі алі гар хаў».
10.00, 19.00 Се ры ял «Ме тад 
Лаў ро вай».
11.00, 22.20 Се ры ял «Мар-
го ша».

12.00 Скетч-шоу «Ад ны до-
ма».
12.30 «Ку ды пры вод зяць ма-
ры».
13.00, 16.30 Скетч-шоу «Анек-
до ты».
13.30, 17.00 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсіх».
14.30, 23.30 «Улёт нае ві-
дэа».
15.00 Се ры ял «Ка дэц тва».
16.00, 18.30 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
20.00 Се ры ял «Та та вы доч-
кі. Ня вес ты».
21.10 Се ры ял «Дзён нік док-
та ра Зай ца вай».
0.00 «Да рож ныя вой ны».
0.30 «Ч.П?».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
12.00 На ві ны.
7.10, 7.35, 8.10, 8.35 Ра ні ца з 
ІН ТЭР ам.
9.10 Маст. фільм «Жах, які 
заў сё ды з та бой».
10.35, 16.50, 1.25 Ся мей ны 
суд.
11.20 Кра і на смя ец ца.
11.35, 22.45 Ле ген ды бан дыц-
кай Адэ сы.
12.20, 15.45, 0.25 Дак. се ры ял 
«Жы вое ба гац це Укра і ны».
12.40, 18.25, 5.10 Се ры ял 
«Анёл-ахоў нік».
13.25 Па за во чы.
14.10, 23.15 Не мо жа быць.
14.35, 6.35 Фе е рыя па да рож-
жаў.
15.00, 0.45 Су до выя спра вы.
16.05, 23.40 Фор му ла ка хан-
ня.
17.40, 4.15 Да вай па жэ нім-
ся!
19.15, 2.15 Ток-шоу «Да ты-
чыц ца кож на га».
20.00, 3.00 Пад ра бяз нас ці.
20.30, 3.30 Се ры ял «За па-
ро гі».
21.15, 5.50 Дак. се ры ял «Го-
нар кра і ны».
22.00 Бра ма ча су.

5.00 «Быў час». 2009 год.
6.00 «Тэ атр Аляк санд ра Іва-
но ва». 1993 год.

7.00 «Сі ні кан верт». Кан-
цэрт.
8.30 «За ку ліс се Ве ры Ален та-
вай». 1993 год.
9.00, 15.00 «Веч на жы выя». 
Спек такль Мас коў ска га тэ ат-
ра «Су час нік».
10.15 «У тан ца валь ных рыт-
мах». Фільм-кан цэрт.
11.00 «За ла ты шля гер». Кан-
цэрт.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 «Це рам-це ра мок». 
Фільм-кан цэрт.
14.00 «Тэ ат раль ныя су стрэ-
чы». 1993 год.
16.20 «Бі лі Джо эл у Маск ве». 
Фільм-кан цэрт.
17.00 «Вы ступ лен не Аг ніі 
Бар то». Тэ ле спек такль. 1974 
год.
17.20 «Маг чы ма ўсё». 1993 
год.
18.00 «Пра шу баць коў зай сці 
ў шко лу». Дак. фільм.
18.40 «Гуль ня ў дэ тэк тыў». 
1-я част ка. Тэ ле спек такль. 
1987 год.
20.00, 2.00 «Час»
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «За ла ты дыск». Кан-
цэрт Вя ча сла ва Да бры ні на.
23.00 «Су стрэ чы па ва шай 
прось бе. Ма рыс Лі е па». 1986 
год.
0.30 «Гос ця з бу ду чы ні». 5-я 
се рыя. Маст. фільм.
1.40 «Цы ган скі бе раг». Дак. 
фільм.
4.00 «Тэ ма». 1993 год.

9.30 Біз нес-клас.
9.35 Мо та спар тыў ны ча со-
піс.
9.45 Сну кер. Еў ра пей скі тур. 
Фі нал.
11.00, 16.00, 17.00 Ве ла спорт. 
Ву эль та.
12.00 Тэ ніс. Ад кры ты чэм пі я-
нат ЗША. Фі нал.
13.45 Вось гэ та дзі ва!!!
14.00 Ве ла спорт. USA Pro 
Cyclіng Challenge.
15.00 Ве ла спорт. Ва тэн фал 
кла сік.
18.45, 22.05 Тэ ніс. Ад кры ты 
чэм пі я нат ЗША.
22.00 Гейм, сэт і Матс.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па мiж на мi».
5.15, 5.45, 8.00, 8.30, 12.55, 
13.30, 16.00, 16.30, 2.20, 2.50 
Се ры ял «Двац цаць Два нац-
цаць».
6.15 Ка ме дыя «Нi сло ва ма ме 
пра смерць нянь кi».
9.00 Ка ме дыя «Ча го ча каць, 
ка лi ча ка еш дзi ця».
11.15 Ка ме дыя «Згуб ле ныя 
ў ле се».
12.35, 20.45, 21.50 «Ка ме ды-
ян ты. Леп шае».
14.10 Ка ме дыя «Як вый сцi за-
муж за мiль я не ра».
17.20 Ка ме дыя «На ры бал-
ку!».
19.20 Пры го ды «Эйс Вен ту ра. 
Вы шук хат нiх жы вёл».
21.00, 21.25 Се ры ял «Ме ся-
ца вы хлоп чык». 1 i 2 се рыi.
22.10 Ка ме дыя «Эмiг рант».
0.10 Пры го ды «Ва кол све ту 
за 80 дзён».
3.25 Ка ме дыя «Га ва рыць пра-
сцей».

2.00, 8.00, 14.00 Кi на апо весць 
«Плы вi, ка раб лiк».
3.10, 9.10, 15.10 М/с «Ну, па-
ча кай!». Збор нiк м/ф «Мож на 
i нель га». «Не бы вае!».
4.00, 10.00, 16.00 М/с «Чор-
ны пi рат». Каз кi за меж ных 
пiсь мен нi каў. «Тай на кра i-
ны су нiц». М/ф «Па мор ская 
быль».
5.00, 11.00, 17.00 Пры го ды 
«Верш нi кi». 1-я се рыя. Збор-
нiк м/ф «Са сту пi це мне да ро-
гу». «Шкло».
6.30, 12.30, 18.30 М/с «Хрыс-
та фор Ка лумб».
7.00, 13.00, 19.00 «Уро кi цё-
тач кi Са вы». Збор нiк м/ф 
«На ва год нi ве цер». «Во жык 
па вi нен быць ка лю чым?».

6.00 М/ф.
9.00, 18.30, 1.50 Се ры ял «Цу-
доў нае ста год дзе».

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 М/ф «Ран го».
15.05, 23.20, 3.55 Се ры ял 
«Мен та ліст».
20.50 Се ры ял «За га да на зні-
шчыць. Апе ра цыя «Кі тай ская 
шка тул ка».
21.45, 4.40 Маст. фільм «Звя-
за ныя хлус нёй».
0.05 Се ры ял «Звыш на ту раль-
нае».
0.50 Се ры ял «Па ляў ні чыя на 
чу жых».

5.00 Ка ме дыя «Клуб пер шых 
жо нак».
7.00 Фан тас ты ка «За бы-
тае».
9.00, 1.30 Ка ме дыя «З 13 у 
30».
11.00 Ка ме дыя «Па вер сіі 
Бар ні».
13.20 М/ф «Ла ві хва лю!».
15.00 Ка ме дыя «Ша лё ныя 
гро шы».
17.00 Дра ма «Мар пе хі».
19.10 Дра ма «На пад на 13-ы 
ўчас так».
21.05 Дра ма «Ва ві лон».
23.30 Дра ма «Ус па мі ны ня ў-
дач ні ка».
3.15 Дра ма «8 мі ля».

6.00 Дра ма «Заўт ра бы ла 
вай на».
8.00 Ме лад ра ма «Ва рач ка».
10.00 Тра гі ка ме дыя «Эй фа-
рыя».
12.00 Ка ме дыя «Ад ной чы 
праз двац цаць га доў».
14.00 Тра гі ка ме дыя «Пяць 
зо рак».
16.00 Дра ма «За та бой».
18.00 Дра ма «Спа ку са».
20.00 Ка ме дыя «Са мы леп шы 
фільм 3-ДЭ».
21.50 Тры лер «Кан сер вы».
0.10 Ка ме дыя «Ін тым нае 
жыц цё Се ва сцья на Ба ха ва».
2.00 Ме лад ра ма «Mаскоўскі 
жы га ла».

4.00 Ме лад ра ма «Бяс кон цыя 
ма ры пра шчас це».

5.00, 21.00, 1.00, 4.00 Ліх ту гі 
за мя жой.
6.00, 10.00 У по шу ках гі ганц-
ка га вась мі но га.
7.00 Мядз ве джы ка чэў нік.
8.00, 8.30, 16.00, 16.30 Скар-
ба шу каль ні кі.
9.00, 12.00, 17.00 Аў та-SOS.
11.00, 19.00 Афе рыс ты і ту-
рыс ты.
13.00, 18.00, 23.00 Апош нія 
ге роі вай ны.
14.00 Гі е на.
15.00 Па сля дах мі фіч ных па-
чвар.
20.00, 0.00, 3.00 80-я: Най вя-
лік шыя спарт сме ны.
22.00, 2.00 У па го ні за НЛА.

7.00, 16.25 Хлоп цы з Юка на.
7.50, 8.15 Вя лiз ныя ма шы-
ны.
8.40, 20.05 Як гэ та ўстро е-
на?
9.10, 20.35, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35, 10.05, 17.20, 17.50 Па-
ляў нi чыя на рэ лiк вii.
10.30 Ня бач ныя све ты.
11.25, 3.55 Раз бу раль нi кi ле-
генд.
12.20, 12.45, 3.05, 3.30 Не ве-
ра год ная хут касць.
13.15, 0.55 Top Gear.
14.10, 6.05 Кру ты цю нiнг 
2012.
15.05 Пя тая пе ра да ча.
15.30, 5.10 80 спо са баў аба-
гнуць зям ны шар.
18.15 Паў ноч ная Аме ры ка.
19.10 Леп шы ры ба лоў.
21.00 Па лё ты ўглыб Аляс кi.
22.00 Па вет ра ныя даль на-
бой шчы кi.
23.00 Эд Ста фард: вы жы-
ван не.
0.00 Вай на ад пер шай асо-
бы.
1.50 Вы кра дан не i вы ра та-
ван не.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
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Ме ды я пер со наМе ды я пер со на  ��

Ан та ло гія 
бе ла рус кага вер ша 

пра ка хан не

Вядучы Алесь Кас ко
Фут бол — яе сты хія. На су пе рак усім 
стэ рэа ты пам, быц цам не жа но чая 
гэ та сфе ра, яна не па ба я ла ся за явіць 
пра свой ін та рэс і па цвер дзіць 
яго пра фе сі я на ліз мам у пра цы. 
І вось ця пер у тых, хто па ве рыў 
ад ной чы ў Крыс ці ну Ко зел, ёсць 
маг чы масць чы таць яе ма тэ ры я лы 
на ста рон ках га зе ты «Усё пра 
фут бол», а так са ма гля дзець 
і слу хаць у аў тар скай пра гра ме 
«Ко ́зел пра фут бол» на Ін тэр нэтТБ 
Бел тэ ле ра дыё кам па ніі. Пра тое, 
за што мож на лю біць бе ла рус кі 
фут бол, як вы ра шыць праб ле му 
пус тых тры бун і як вы ка рыс тоў ваць 
«кад ра вы» рэ сурс, мы і па раз ва жа лі 
з Крыс ці най пад час су стрэ чы.

— Як даў но вы за хап ля е це ся фут бо-
лам?

— Дак лад на ска заць не ма гу, але гэ та пра-
цяг ва ец ца з та го ча су, як я ся бе па мя таю. А 
пра фе сій на за хап ля ю ся фут бо лам апош нія га-
ды тры-ча ты ры. Ві даць, баць ка вель мі моц на 
ча каў сы на, та му лю боў да гэ та га ві ду спор ту 
пе рад ала ся і мне. Ён быў пры хіль ні кам-ама та-
рам. Я і сён ня, ка лі чую «цо кат» бут саў, пры-
гад ваю дзя цін ства. Мы з ім па ста ян на на вед-
ва лі мат чы, а по тым я ўжо са ма ра бі ла гэ та. 
Ка лі ней кую гуль ню па каз ва лі па тэ ле ві за ры, 
па зна ча ла яе на па лях тэ ле пра гра мы, каб не 
пра пус ціць, бо для мя не гэ та бы ло на столь кі 
іс тот на і на ту раль на, як, на прык лад, для ма ці 
пра гляд се ры я ла.

— А ся бе не ду ма лі па спра ба ваць у гэ тым 
ві дзе спор ту?

— Фут бол — гуль ня для муж чын. Ка лі гу-
ля юць жан чы ны, я не су праць. Але пры го жа, 
раз ма шыс та і лепш за муж чы ну ні хто, на мой 
по гляд, не вы сту піць на фут боль ным по лі. Для 
мя не фут бол — як тэ атр, дзе не кож на му да дзе-
на іг раць на сцэ не, а вось па гля дзець — мо жа 
лю бы ах вот ны.

— Ве даю, што па ра лель на з за хап лен нем 
фут бо лам вы зай ма лі ся му зы кай і тан ца мі 
— гэ та ўжо ўплыў ма ці?

— Не, так са ма баць кі, ха ця ма ці заў сё ды ва 
ўсім пад трым лі ва ла і пад трым лі вае мя не. Та та 
пры трым лі ваў ся мер ка ван ня, што дзі ця трэ ба 
раз ві ваць усе ба ко ва. Спа чат ку мя не ад да лі на 

тан цы. Яшчэ я вель мі ха це ла іг раць на фар-
тэ пі я на, а ў ма ёй вёс цы бы ло шмат ах вот ных 
зай мац ца на гэ тым ін стру мен це. Мы да ча ка лі ся 
сва ёй чар гі, і я ўсё ж та кі тра пі ла ў му зыч ную 
шко лу. І па сён няш ні дзень му зы ка ў мя не паў-
сюль. Я на ват для сва ёй пра гра мы «Ко зел пра 
фут бол» вы бі раю му зыч нае су пра ва джэн не. 
Вось па гля дзе ла матч і ад ра зу ве даю, на якую 
ме ло дыю яго лепш па клас ці.

— «Ко зел пра фут бол» — аў тар скі пра ект. 
Як ён з'явіўся?

— У Бел тэ ле ра дыё кам па нію я прый шла 
праз кас тынг. Кі раў ніц тва Ін тэр нэтТБ за ўва жы-
ла маё за хап лен не фут бо лам і мне  пра па на ва лі 
на пі саць кан цэп цыю пра ек та, які б ад люст роў-
ваў маё ба чан не па дзей у гэ тай тэ ме. Мы зра бі-
лі стаў ку на мо ладзь і на ды на міч насць па да чы 
ін фар ма цыі. Па мя таю, пас ля пер шай пра гра мы 
гля дзе ла на коль касць па ве дам лен няў з вод гу-
ка мі і ду ма ла, што там, ма быць, шмат не га тыў-
ных рэ ак цый. А яны ўсе ака за лі ся ста ноў чы мі. 
По тым мы ства ры лі гру пу ў се ці ве, і, мяр ку ю чы 
па коль кас ці пад піс чы каў, ін та рэс да пра ек та 
ёсць. І тое, што ў нас ма ла дая аў ды то рыя, так-
са ма плюс, бо ча ла век з юна га ўзрос ту рас це 
пры ву ча ным да фут бо ла.

— Ці мае ва ша твор чая сва бо да ней кія 
рам кі і як на гэ та рэ агуе аў ды то рыя?

— Пэў ныя рам кі, без умоў на, іс ну юць, та му 
што ёсць пер ша па чат ко ва пра пі са ная кан цэп-
цыя. Там дак лад на па яс ня ец ца, што мы ро бім 
агляд мат чаў чэм пі я на ту Бе ла ру сі — ста біль-
на раз на ты дзень. Плюс яшчэ ней кія зна ка-
выя мат чы асвят ля ем. Гэ та мо жа быць матч 
юнац кай збор най ці Лі га Еў ро пы. Ня змен ным 
за ста ец ца толь кі на ша жа дан не па ка заць леп-
шае ў бе ла рус кім фут бо ле. Пер ша па чат ко вая 
мэ та — па пу ля ры за цыя на ша га фут бо ла. Я не 
ка жу, што мы па каз ва ем толь кі ста ноў чыя ба кі 
ў гэ тай тэ ме, бо, на прык лад, ка лі ба лель шчык 

сы хо дзіць, то я лі чу па трэб ным не ўтой ваць 
та кія фак ты. Тэ ма не са мая пры го жая, але 
хо чац ца па ка заць, што і на бе ла рус кі фут бол 
мож на і вар та ха дзіць. А з на вед ван нем у нас 
сён ня бя да.

— Праб ле му за паў нен ня тры бун маг чы ма 
не як вы ра шыць?

— Сі ту а цыю трэ ба раз гля даць і пра ца ваць 
над ёй комп лекс на, пра што ўжо не раз вя ла-
ся раз мо ва і з жур на ліс та мі, і з Фе дэ ра цы яй 
фут бо ла. Не маг чы ма вы ра шыць праб ле му 
праз кроп ка вае ўздзе ян не ў той ці ін шай ні-
шы. Зра зу ме ла, што ад ка ман ды ча ка юць 
доб рай гуль ні. Але каб ба лель шчы кі прый шлі 
пад тры маць сва іх фа ва ры таў, то ка ман дзе 
трэ ба пра ца ваць са сва ёй аў ды то ры яй. Ка-
лі та кая пра ца пры сут ні чае, то ба лель шчы кі 
прый дуць на ста ды ён. Яшчэ важ на так са ма 
пра віль на па да ваць ін фар ма цыю пра ўсё тое, 
што ад бы ва ец ца ў фут бо ле. Я не ка жу, што 
жур на ліс ты па він ны вы ключ на ста ноў ча рас-
каз ваць пра матч, на ват ка лі згу ля лі ня ўда-
ла. Знай сці доб рае на гэ тым фо не — пра ца, 
якая не аку піц ца ад ра зу ж і лаў раў з та кой 
так ты кі мець не бу дзеш. Лёг ка прый сці на 
матч нерэй тын га вай ка ман ды і ска заць: бы ло 
сум на. Не спры яль ныя дні бы ва юць у кож на-

га з нас, але ці вар та ўвесь час вы но сіць іх 
на пуб лі ку. Упэў не на: ка лі больш ка заць пра 
ста ноў чае, то з ча сам да ця бе пры слу ха юц ца. 
І з та кім па ды хо дам, ка лі спарт сме нам бу-
дуць ство ра ны доб рыя ўмо вы, ка лі ка ман да 
бу дзе імк нуц ца доб ра гу ляць, а СМІ пач нуць 
пра фе сій на рас стаў ляць ак цэн ты, пад су моў-
ва ю чы вы ні кі, па кры се мы змо жам вый сці на 
нар маль ны ўзро вень на вед ван ня.

— А як вы рэ агу е це на па дзеі мат ча, ка лі 
на вед ва е це яго ў якас ці ба лель шчы ка?

— Я зра зу ме ла, што ад кры та «хва рэць» 
мож на толь кі за збор ныя. Ся род ка манд у 

мя не ёсць тыя, ка му сім па ты зую, але, з улі-
кам пра фе сій най эты кі, не бу ду іх на зы ваць. 
Кож ны раз зна хо джу ў кож най ка ман ды свае 
плю сы, з-за ча го мне ра дас на ад іх пе ра мог, 
і, у сваю чар гу, я за сму ча ю ся з-за іх ня ўдач. 
У мя не іс нуе аба вяз ко вы ры ту ал пры хо дзіць 
на раз мін ку. На ват ка лі яшчэ не ра бі ла пра-
ект, то ўсё роў на на вед ва ла ад кры тыя трэ ні-
роў кі збор ных. Заў сё ды ці ка ва па гля дзець на 
ўзро вень пад рых тоў кі ка ман ды, па спра ба ваць 
прад ба чыць, якую схе му гуль ні абя рэ трэ нер. 
Мне пры но сіць за да валь нен не прос та сес ці на 
тры бу не і па на зі раць, ні бы ты зна хо дзіш ся ў 
тэ ат ры за ку лі са мі. А ка лі ка ман ды з'яў ля юц-
ца на по лі, на ва роч ва юц ца слё зы, на столь кі я 
люб лю гэ тае дзей ства. Прос та я ра зу мею, што 
за раз яны па до раць тое, дзе ля ча го не шка да 
ні гро шай, ні ча су, толь кі б уба чыць. Пад час са-
мо га мат ча я ста ра юся не па каз ваць эмо цый, 
а ўваж лі ва на зі раю за гуль нёй, ана лі зую. Мая 
страсць так са ма — фут бол юна коў. На іх ма гу 
гля дзець бяс кон ца.

— У га зе це «Усё пра фут бол» вы ку ры-
ру е це тэ му юнац кіх збор ных. Як ацэнь ва е це 
па тэн цы ял ма ла до га па ка лен ня?

— Па тэн цы ял у нас ёсць. Але ў мя не заў-
сё ды пры сут ні чае ўнут ра нае хва ля ван не: 
толь кі б ма ла ды рэ сурс не за гу бі лі на эта пе 
ста наў лен ня. Бо ка лі хлоп цам га доў па сям-
нац цаць-ва сям нац цаць і іх па чы на юць вы ка-
рыс тоў ваць для іг ры на да рос лым уз роў ні, то 
ў вы ні ку не дзе ў двац ца ці га до вым уз рос це яны 
зда юць свае па зі цыі. Пры ўсім гэ тым гля дзіш 
на на шых юна коў і ра зу ме еш: ёсць чым во ка 
па ра да ваць.

— Ёсць ней кія дум кі на конт та го, як за-
ха ваць імк нен не да пос пе ху юных, але каб 
яны не стра ці лі за па лу ў ва чах?

— Тут ня ма ні я кіх сак рэ таў. Ёсць толь кі 
агуль на пры ня тыя кры тэ рыі, якія і вы ка рыс тоў-
ва юць на шы трэ не ры. Я не ма гу ні чо га ска заць 
пра трэ не раў у клу бах, бо су ты ка ю ся з імі не 
час та, але трэ ні роў ка мі на шых збор ных зай ма-
юц ца пра фе сі я на лы, якія ве да юць сваю спра ву. 
Важ ную ро лю ады гры вае псі ха ла гіч ны склад-
нік, дзе пад лет кі па тра бу юць асаб лі вай ува гі. 
Ча сам жорст кая так ты ка ім мо жа на шко дзіць. 
А бы вае, што і на ад ва рот — дасць доб ры вы-
нік. Га лоў ная бя да на шых юна коў — іх бяс кон-
цае на цэль ван не на вы нік. Трэ ба ра зу мець, 
што мат чы ла дзяц ца не толь кі дзе ля куб каў 
і ме да лёў, не менш важ на па ка заць гуль ню 
на ўзроў ні. Без умоў на, трэ ба на строй вац ца 
на пе ра мо гу, але не вар та ра біць яе га лоў най 
мэ тай. Ча му спарт сме ну не даць маг чы мас ці 
вы пра ца ваць ней кую сваю схе му, каб по тым 
у ста лым уз рос це ў яго быў за пас ве даў і на-
вы каў. Вель мі сум на бы вае, ка лі гля дзіш спіс кі 
юнац кіх збор ных і там усе «зор кі», а по тым у 
на цы я наль ную збор ную з іх трап ляе толь кі не-
каль кі ча ла век.

— Якія якас ці не ліш не бы ло б пе ра няць 
жур на ліс там у спарт сме наў?

— Са ста рон ніх на зі ран няў па ра і ла б пе-
ра няць цяр пен не і вы нос лі васць. Пра фе сі я-
на лізм, бо фут ба ліс ты не за леж на ад та го, на 
якім мес цы іх ка ман да ў тур нір най таб лі цы, 
усё роў на іг ра юць з поў най са ма ад да чай. Яны 
ра ду юц ца го лу, за бі та му і на пер шых хві лі нах, 
на ват ка лі не вы клю ча на, што ў вы ні ку бу дзе 
прой грыш. Та му, на мой по гляд, вар та па ву-
чыц ца ўмен ню ра да вац ца да сяг нен ням, імк-
нуц ца да боль ша га і год на пры маць ня ўда чы, 
ка лі яны зда ра юц ца.

Але на ДРАП КО.
Фо та Над зеі БУ ЖАН

і з улас на га ар хі ва Крыс ці ны КО ЗЕЛ

�

«КА ЛІ НА ПО ЛІ З'ЯЎ ЛЯ ЮЦ ЦА КА МАН ДЫ,
У МЯ НЕ НА ВА РОЧ ВА ЮЦ ЦА СЛЁ ЗЫ»

Крыс ці на КО ЗЕЛ: След бліс ка ві цы

Зя лё ны дым: услед уз ня тай слон цы
арэш нік пы лу воб ла ка атрос.
Ні бы ў па лац, сю ды за хо дзіць сон ца —
у мок рым ле се свет ла ад бя роз.

Вар туе глуш са ро ка-бе ла бо ка,
і з не па збыў най пра гаю гля дзіш:
шур па ты ствол над рэ за ны глы бо ка,
са зво нам кроп ля па дае ў гла дыш.

Да ла та ка му раш кі і пра лес кі
з усіх пра га лін збег лі ся на пах.
Бя ро за ві кам пах нуць пе ра лес кі,
бла кіт і пе на на ру жо вых пнях.

Я за дых нуў ся ў за ва дзі на стою
з ка рэн няў, рос і вес ня га агню,
ад чуў шы сха лад не лаю шча кою
аб вет ра най шча кой га ра чы ню.

Са мною по руч, так ба лю ча-бліз ка,
маў ча ла ты, зір нуў шы не зна рок
на ўжо га то вых шу га нуць да Мін ска
ста рых плят ка рак, ла па тух-са рок.

Гус тая сінь пры жму ра на га во ка.
Усю ды сінь — ку ды ні па гля дзіш.
...шур па ты ствол над рэ за ны глы бо ка,
са зво нам кроп ля па дае ў гла дыш...

Бя ро за вік
Але сі

Астэ ніч ныя жан чы ны ры зы ку юць 
су тык нуц ца з та кой праб ле май, 
як неф рап тоз — змя шчэн не ныр-
кі ў ста но ві шчы сто я чы больш як 
на паў та ра па зван ка. У на ро дзе гэ-
та на зы ва юць «апус кан нем ныр кі». 
Неф рап тоз бы вае і двух ба ко вым, 
але звы чай на ў боль шай сту пе ні 
апус ка ец ца пра вая ныр ка.

Вы со кія і ху дар ля выя прад стаў ні цы 
пры го жа га по лу ма юць вялікую схіль-
насць да вы шэй на зва на га за хвор ван ня. 
Ча му ме на ві та сла бы пол? Гэ та звя за на 
з асаб лі вас ця мі жа но чай ана то міі. Ча-
му ме на ві та ху дыш кі? Та му што ныр ку 
тры мае не толь кі звя зач ны апа рат, але 
і тлу шча вая па ра неф раль ная клят чат-
ка. Чым яе больш, тым менш шан цаў 
у ныр кі апус кац ца.

— Неф рап тоз па чы нае пра яў ляц ца і 
да пад лет ка ва га ўзрос ту, ад нак ды яг наз 
не ста віц ца да та го ча су, па куль ар га-
нізм рас це, ідзе ак тыў ная гар ма наль ная 
пе ра бу до ва, — тлу ма чыць за гад чык ад-
дзя лен ня № 34-й га рад ской клі ніч най 
баль ні цы г. Мін ска, кан ды дат ме ды-
цын скіх на вук Дзміт рый МА ЛА ШЧЫЦ-
КІ. — Звы чай на ды яг наз вы стаў ля ец ца 
не ра ней за 14—16 га доў. Ад ной чы па-
цы ент з апус кан нем ныр кі па чы нае ад чу-
ваць боль, які цяг не і ло міць у па яс ні цы. 
Боль мо жа пра явіц ца сам па са бе — звы-
чай на праз 2—3 га дзі ны пас ля сну, ка лі 
ча ла век пры мае вер ты каль нае ста но ві-
шча. Як пра ві ла, у ста но ві шчы ле жа чы 
боль ад сту пае. Ад нак спра ва ка ваць пра-
явы неф рап то зу мо гуць, ска жам, ро ды. 
Ці моц нае па ху дзен не…

Апу шчэн не ныр кі вы зна ча ец ца і пры 
звы чай най паль па цыі. Уль тра гу ка вое да-
сле да ван не не з'яў ля ец ца кры тэ ры ем для 
па ста ноў кі ды яг на зу і пры зна чэн ня апе-
ра тыў на га ля чэн ня. І ў нас, і ў све це для 

гэ та га вы ка рыс тоў ва ец ца рэнт ге на ла гіч-
нае да сле да ван не. Вы кон ва юц ца здым-
кі пас ля ўвя дзен ня кант рас на га рэ чы ва. 
Па роз ні цы ў ста но ві шчы ле жа чы і сто-
я чы вы зна ча ец ца сту пень неф рап то зу. 
3-я сту пень за хвор ван ня — аб са лют нае 
па ка зан не да апе ра цыі. 2-я сту пень мае 
ад нос нае па ка зан не, ад нак пры на яў нас ці 
бо лю, які зні жае якасць жыц ця, так са ма 
рэ ка мен ду ец ца апе ра тыў нае ўмя шан не.

— Пра цэс апус кан ня па ру шае кро ва-
зва рот у ныр цы, і яна па чы нае рэ ага ваць 
вы кі дам у кры ва ток спе цы фіч ных рэ чы-
ваў, якія ўплы ва юць на са су ды і рэ флек-
тор на па вы ша юць ціск, — ка жа Дзміт рый 
Ма ла шчыц кі. — Так раз ві ва ец ца неф ра-
ген ная гі пер тэн зія. Ня рэд ка па цы ен ты 
скар дзяц ца на за па лен чыя за хвор ван ні 
ныр кі, па коль кі пра цэс апус кан ня па ру-
шае ад ток ма чы з гэ та га ор га на і ства-
рае спры яль ныя ўмо вы для ўзнік нен ня 
ін фек цыі. Та кім па цы ен там ад на знач на 
пра па ну ец ца ка рэк цыя — ла па рас ка-
піч ная фік са цыя ныр кі. Гэ та ма ла траў-
ма тыч нае хі рур гіч нае ўмя шан не. Праз 
тры не вя лі кія раз рэ зы ўво дзіц ца ка ме-
ра, ін стру мен ты, спе цы яль ная сет ка з 
бія ла гіч на інерт на га ма тэ ры я лу. Сет ка 
фік су ец ца ва кол ор га на, і пры клад на 
на пра ця гу ме ся ца яна бу дзе пра рас-
таць злу чаль най ткан кай, каб па сту по ва 
стаць да дат ко вай звяз кай. У вы ні ку боль 
пра хо дзіць, ціск пе ра стае па вы шац ца. 
Ёсць і не хі рур гіч ныя ме та ды ка рэк цыі. 
Пер шы — на шэн не бан да жа, які на дзя-
ва ец ца ў ста но ві шчы ле жа чы, на вы ды-
ху. Эфек тыў насць та кой ка рэк цыі, праў-
да, не вы со кая. Рэ ка мен ду ем мы сва ім 
па цы ент кам і на браць ва гу. Але гэ та 
бу дзе больш ці менш эфек тыў ным, ка лі 
раз мо ва пра неф рап тоз 1-й сту пе ні.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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Праб ле ма ху дар ля выхПраб ле ма ху дар ля вых  ��

НЫР КА АПУС КА ЕЦ ЦА,
ЦІСК ПА ВЫ ША ЕЦ ЦА

Ана толь Вя лю гін

Ка лі ней кую гуль ню па каз ва лі 
па тэ ле ві за ры, я па зна ча ла 
яе на па лях тэ ле пра гра мы, 
каб не пра пус ціць, бо для мя не 
гэ та бы ло на столь кі іс тот на 
і на ту раль на, як, на прык лад, 
для ма ці пра гляд се ры я ла.

Мне пры но сіць за да валь нен не 
прос та сес ці на тры бу не 
і па на зі раць, ні бы ты зна хо дзіш ся 
ў тэ ат ры за ку лі са мі. А ка лі 
ка ман ды з'яў ля юц ца на по лі, 
на ва роч ва юц ца слё зы, на столь кі 
я люб лю гэ тае дзей ства.


