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1 ве рас ня 2013 го да на Пер шым на цы-
я наль ным ка на ле Бе ла рус ка га ра дыё 
па чы на ец ца но вы вя шчаль ны се зон 
2013—2014 гг.

Асноў най мар ке тын га вай мэ тай се зо-
на з'яў ля ец ца па ляп шэн не па зi цый ка на ла 
ў FM-пра сто ры кра i ны. Для гэ та га бу дзе 
ажыц цёў ле ны пе ра ход на паў на вар тас нае 
круг ла су тач нае FM-вя шчан не.

На ба зе звес так, атры ма ных па вы нi ках 
са цы я ла гiч ных да сле да ван няў па пу ляр нас-
цi бе ла рус кiх ра дыё стан цый, аб ноў ле ны 
пра грам ны па кет i ўне се ны змя нен нi ў сет-
ку вя шчан ня.

На но вы се зон ада бра на 5 но вых пра-
ек таў, аб ноў ле на 41 пе ра да ча. У сет цы вя-
шчан ня раз ме шча на 75 пра грам улас най 
вы твор час цi.

Ся род но вых пра ек таў — «Гiс та рыч ны 
ра курс» (што тыд нё вая ана лi тыч ная пе ра-
да ча на гiс та рыч ную тэ ма ты ку з удзе лам 
спе цы я лiс таў Му зея су час най бе ла рус кай 
дзяр жаў нас цi), «Арт-са лон» (што тыд нё-
вая дыс ку сiй ная пе ра да ча пра ак ту аль ныя 
праб ле мы бе ла рус кай куль ту ры i мас тац-

тва), «Эт на фо рум» (што тыд нё вая па зна-
валь ная пе ра да ча пра су час ныя фор мы 
бе ла рус кiх му зыч ных тра ды цый), «Iм пра вi-
за цыя» (што тыд нё вая пе ра да ча, за сна ва-
ная на «жы вым» (кан цэрт ным) вы ка нан нi 
му зыч ных тво раў у вя лi кай сту дыi До ма 
ра дыё), «Бо нус» (што дзён ная па буд нях 
iн тэр ак тыў ная пе ра да ча, ары ен та ва ная на 
FM-аў ды то рыю, аў та ама та раў i слу ха чоў 
ма бiль на га ра дыё).

Су мес на са спа да рож нi ка вым тэ ле ка на-
лам «Бе ла русь 24» бу дзе пра цяг ну та рэа-
лi за цыя гра мад ска-па лi тыч на га пра ек та 
«Ак ту аль ны мiк ра фон».

У се зо не 2013—2014 гг. пе ра пра гра ма-
ва ны эфiр ны час з 5.00 да 6.00. У гэ тым 
пра меж ку раз мес цiц ца iн фар ма цый ны вы-
пуск i тэ ма тыч ныя руб ры кi.

У эфiр най лi ней цы 21.00—22.00 уве-
дзе ны да дат ко выя вы пус кi пра гра мы «Тэ-
атр Бе ла рус ка га ра дыё», што да зво лiць 
больш шы ро ка вы ка рыс тоў ваць фон да-
выя ма тэ ры я лы, а так са ма ар га нi зоў ваць 
тэ ма тыч ныя ак цыi («юбi лей ныя тыд нi»), 
пры све ча ныя твор час цi вы дат ных бе ла-
рус кiх пiсь мен нi каў, дра ма тур гаў, ар тыс-

таў, рэ жы сё раў i кам па зi та раў (120-год дзе 
на род на га ар тыс та СССР В. Ула да мiр ска-
га, 110-год дзе на род на га ар тыс та СССР 
Б. Пла то на ва, 110-год дзе на род най ар тыст-
кi Бе ла ру сi Р. Ка шэль нi ка вай, 100-год дзе 
на род на га паэ та Бе ла ру сi А. Ку ля шо ва, 
95-год дзе за слу жа на га ра бот нi ка куль ту-
ры БССР, рэ жы сё ра С. Гу рыч, 90-год дзе 
на род на га пiсь мен нi ка Бе ла ру сi В. Бы ка ва, 
90-год дзе дра ма тур га А. Воль ска га, 80-год-
дзе на род на га ар тыс та СССР В. Та ра са-
ва, 80-год дзе на род ных ар тыс таў Бе ла ру сi 
В. Бе ла хвос цi ка i Г. Гар бу ка, 65-год дзе 
кам па зi та ра У. Кан дру се вi ча, 60-год дзе 
кам па зi та ра У. Кур' я на i iнш.).

Шэ раг пра грам, якiя ме лi шы ро кую i 
ста бiль ную слу хац кую аў ды то рыю ў па пя-
рэд нiм се зо не, за хоў ва юц ца i ўдас ка наль-
ва юц ца. У пра ек тах «Бе ла рус кi шлях», 
«Дыя лог», «На вi ны пла не ты», «Ня зве-
да ныя га ры зон ты», «Па стфак тум», «Ра-
дыё служ ба бяс пе кi», «Афi ша», «Вi та ем, 
вiн шу ем, жа да ем», «Га ле рэя», «Гу ка вая 
да рож ка», «Звы чай ныя гiс то рыi», «Кi на-
клуб», «Лi та ра тур ны ка лей да скоп», «Рэт-
ра» i iнш. зме не ны хро на мет раж i мес ца ў 

сет цы вя шчан ня, аб ноў ле ны склад твор чых 
груп.

Удас ка наль ва ец ца i му зыч нае вя шчан-
не. У се зо не 2013—2014 гг. пла ну ец ца цал-
кам пе рай сцi на фар мат му зыч на га пра гра-
ма ван ня «Oldie based Soft AC». Му зыч ная 
па лi ты ка ка на ла па-ра ней ша му бу дзе грун-
та вац ца на пра па ган дзе твор час цi бе ла-
рус кiх аў та раў i вы ка наў цаў. Ра зам з тым у 
кан цэрт ных пра гра мах пад руб ры кай «Му-
зы ка на ўсе ча сы» так са ма бу дуць гу чаць 
са вец кiя i за меж ныя рэт ра-кам па зi цыi.

Пер шы на цы я наль ны ка нал Бе ла рус-
ка га ра дыё мае са мую шы ро кую сет ку 
FM/УКХ-пе ра дат чы каў, што да зва ляе за-
бяс печ ваць ахоп амаль 100% тэ ры то рыi 
рэс пуб лi кi.

Акра мя та го, Пер шы на цы я наль ны ка-
нал Бе ла рус ка га ра дыё — адзi ны ў Бе ла ру-
сi, якi транс лю ец ца ў лiч ба вым стан дар це 
DVB-Т.

Слу хай це нас у лiч ба вым фар ма це, па 
пра вад ной сет цы, у рэ жы ме рэ аль на га ча-
су на www.radio1.tvr.by i ў FM па ўсёй кра i-
не! Бу дзем ра зам!

ПА НЯ ДЗЕ ЛАК
0.00, 6.00 Гімн Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь.
0.04, 1.00, 5.00, 6.04, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00. На ві ны.
0.10, 1.10. «Пас ля поў на чы».
1.05, 15.15, 19.20 «Спорт».
2.00 На ві ны пла не ты.
2.05 «Му зы ка для ўсіх».
4.00 «Бе ла русь-Ра сія»
4.30 «Га ле рэя».
5.05, 5.20, 5.40, 5.52, 6.45, 6.53, 
10.05, 10.31, 10.45, 10.53, 11.45, 
11.53, 12.35, 12.50, 16.05, 16.20, 
23.50. Кан цэрт.
5.15, 6.48. «Афі ша».
5.30, 6.25 На двор'е.
5.32, 6.28.Гім нас ты ка.
5.47, 6.40 «Парт нёр»
6.10 «Сель ская ра ні ца».
7.00 «Ра дыё факт».
8.00, 9.05. «Ра ні ца з Бе ла рус кім 
ра дыё».
10.15 «Дзе ла вы ра дыё пар тал»
10.40 «Афі ша».
10.51, 11.51, 15.57. «Моў ныя хві-
лін кі».
11.05 «5 хві лін зда роўя».
11.10 «Ся мей нае ра дыё».
11.40 «Рэ гі ён».
12.05, 23.20 «Ак ту аль ны мік ра фон».
12.45 «Парт нёр».
13.05 «Доб ры дзень!»
14.00, 17.05 «СМС-эфір».
15.10, 22.05. «Па лі тыч ны ка мен-
та рый».
15.20 «Ад кры тая пля цоў ка».
16.15, 18.25 «Ра дыё служ ба бяс-
пе кі».
16.30 «Та кі дзень».
18.05 «Бо нус».
19.00 «Па стфак тум».
19.30 «Ві та ем, він шу ем, жа да ем!»
20.25 «Рэт ра».
20.50 «Вя чэр няя каз ка».
21.00 «Тэ атр Бе ла рус ка га ра дыё».
22.10 «Нам за ста ла ся спад чы на».
22.30 «Бе ла рус кая ка лек цыя».
23.00 «Па дзеі дня».
23.10 «Спорт-24».
23.35 «Ка рот кія гіс то рыі».

АЎ ТО РАК
0.00, 6.00 Гімн Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь.
0.04, 1.00, 5.00, 6.04, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 На ві ны.
0.10, 1.10 «Пас ля поў на чы».
1.05, 15.15, 19.20 «Спорт».
2.00 На ві ны пла не ты.
2.05 «Му зы ка для ўсіх».
4.00 «Ра дыё.BY»
4.20 «Аў тар ская пес ня»
4.40 «Эка ла гіч ны ас пект»
5.05, 5.20, 5.40, 5.52, 6.45, 6.53, 
10.05, 10.31, 10.45, 10.53, 11.45, 
11.53, 12.35, 12.50, 16.05, 16.20, 
23.50 Кан цэрт.
5.15, 6.48, 10.40 «Афі ша».

5.30, 6.25 На двор'е.
5.32, 6.28 Гімнастыка.
5.47, 6.40. «Парт нёр».
6.10 «Сель ская ра ні ца».
7.00 «Ра дыё факт».
8.00, 9.05. «Ра ні ца з Бе ла рус кім 
ра дыё».
10.15 «Дзе ла вы ра дыё пар тал».
10.51, 11.51, 15.57. «Моў ныя хві-
лін кі».
11.05 «5 хві лін зда роўя».
11.10 «Ся мей нае ра дыё».
11.40 «Рэ гі ён».
12.05, 23.20 «Ак ту аль ны мік ра-
фон».
12.45 «Парт нёр».
13.05 «Доб ры дзень!».
14.00, 17.05 «СМС-эфір».
15.10, 22.05 «Па лі тыч ны ка мен-
та рый».
15.20 «Ад кры тая пля цоў ка».
16.15, 18.25 «Ра дыё служ ба бяс-
пе кі».
16.30 «Та кі дзень».
18.05 «Бо нус».
19.00 «Па стфак тум».
19.30 «Ві та ем, він шу ем, жа да ем!».
20.25 «Рэт ра».
20.50 «Вя чэр няя каз ка».
21.00 «Тэ атр Бе ла рус ка га ра дыё».
22.10 «Гіс та рыч ны ра курс».
22.30 «Бе ла рус кая ка лек цыя».
23.00 «Па дзеі дня».
23.10 «Спорт-24».
23.35 «Ка рот кія гіс то рыі».

СЕ РА ДА
0.00, 6.00 Гімн Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь.
0.04, 1.00, 5.00, 6.04, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00. На ві ны
0.10, 1.10 «Пас ля поў на чы».
1.05, 15.15 19.20 «Спорт».
2.00 На ві ны пла не ты.
2.05 «Му зы ка для ўсіх».
4.00 «Бяс сон не».
5.05, 5.20, 5.40, 5.52, 6.45, 6.53, 
10.05, 10.31, 10.45, 10.53, 11.45, 
11.53, 12.35, 12.50, 16.05, 16.20, 
23.50 Кан цэрт.
5.15, 6.48 «Афі ша».
5.30, 6.25 На двор'е.
5.32, 6.28 Гім нас ты ка.
5.47, 6.40 «Парт нёр».
6.10 «Сель ская ра ні ца».
7.00 «Ра дыё факт».
8.00, 9.05 «Ра ні ца з Бе ла рус кім 
ра дыё».
10.15 «Дзе ла вы ра дыё пар тал».
10.40 «Афі ша».
10.51, 11.51, 15.57 «Моў ныя хві-
лін кі».
11.05 «5 хві лін зда роўя».
11.10 «Ся мей нае ра дыё».
11.40 «Рэ гі ён».
12.05, 23.20 «Ак ту аль ны мік ра-
фон».
12.45 «Парт нёр».
13.05 «Доб ры дзень!».
14.00, 17.05 «СМС-эфір».

15.10, 22.05 «Па лі тыч ны ка мен-
та рый».
15.20 «Ад кры тая пля цоў ка».
16.15, 18.25 «Ра дыё служ ба бяс-
пе кі».
16.30 «Та кі дзень».
18.05 «Бо нус».
19.00 «Па стфак тум».
19.30 «Ві та ем, він шу ем, жа да ем!».
20.25 «Рэт ра».
20.50 «Вя чэр няя каз ка».
21.00 «Тэ атр Бе ла рус ка га ра дыё».
22.10 «Дыя лог».
22.30 «Бе ла рус кая ка лек цыя».
23.00 «Па дзеі дня».
23.10 «Спорт-24».
23.35 «Ка рот кія гіс то рыі».

ЧАЦ ВЕР
0.00, 6.00 Гімн Рэс пуб лі кі Бе ла русь.
0.04, 1.00, 5.00, 6.04, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00. На ві ны.
0.10, 1.10 «Пас ля поў на чы».
1.05 15.15, 19.20 «Спорт».
2.00 На ві ны пла не ты.
2.05 «Му зы ка для ўсіх».
4.00 «Но вая му зы ка».
5.05, 5.20, 5.40, 5.52, 6.45, 6.53, 
10.05, 10.31, 10.45, 10.53, 11.45, 
11.53, 12.35, 12.50, 16.05, 16.20, 
23.50 Кан цэрт.
5.15, 6.48 «Афі ша».
5.30, 6.25 На двор'е.
5.32, 6.28 Гім нас ты ка.
5.47, 6.40 «Парт нёр»
6.10 «Сель ская ра ні ца».
7.00 «Ра дыё факт».
8.00, 9.05 «Ра ні ца з Бе ла рус кім 
ра дыё».
10.15 «Дзе ла вы ра дыё пар тал».
10.40 «Афі ша».
10.51, 11.51, 15.57 «Моў ныя хві-
лін кі».
11.05 «5 хві лін зда роўя».
11.10 «Ся мей нае ра дыё».
11.40 «Рэ гі ён».
12.05, 23.20 «Ак ту аль ны мік ра-
фон».
12.45 «Парт нёр».
13.05 «Доб ры дзень!».
14.00, 17.05 «СМС-эфір».
15.10, 22.05 «Па лі тыч ны ка мен-
та рый».
15.20 «Ад кры тая пля цоў ка».
16.15, 18.25 «Ра дыё служ ба бяс-
пе кі».
16.30 «Та кі дзень».
18.05 «Бо нус».
19.00 «Па стфак тум».
19.30 «Ві та ем, він шу ем, жа да-
ем!».
20.25 «Рэт ра».
20.50 «Вя чэр няя каз ка».
21.00 «Тэ атр Бе ла рус ка га ра-
дыё».
22.10 «Дыя ры уш».
22.30 «Бе ла рус кая ка лек цыя».
23.00 «Па дзеі дня».
23.10 «Спорт-24».
23.35 «Ка рот кія гіс то рыі».

ПЯТ НІ ЦА
0.00, 6.00 Гімн Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь.
0.04, 1.00, 5.00, 6.04, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00. На ві ны.
0.10, 1.10 «Пас ля поў на чы».
1.05 15.15, 19.20 «Спорт».
2.00 На ві ны пла не ты.
2.05 «Му зы ка для ўсіх».
4.00 «Джаз-тон».
5.05, 5.20, 5.40, 5.52, 6.45, 6.53, 
10.05, 10.31, 10.45, 10.53, 11.45, 
11.53, 12.35, 12.50, 16.05, 16.20, 
23.50. Кан цэрт.
5.15, 6.48 «Афі ша».
5.30, 6.25 На двор'е.
5.32, 6.28 Гім нас ты ка.
5.47, 6.40 «Парт нёр».
6.10 «Сель ская ра ні ца».
7.00 «Ра дыё факт».
8.00 9.05 «Ра ні ца з Бе ла рус кім ра-
дыё».
10.15 «Дзе ла вы ра дыё пар тал».
10.51, 11.51, 15.57. «Моў ныя хві лін кі».
11.05 «5 хві лін зда роўя».
11.10 «Ся мей нае ра дыё».
11.40 «Рэ гі ён».
12.05, 23.20 «Ак ту аль ны мік ра фон».
12.45 «Парт нёр».
13.05 «Доб ры дзень!».
14.00, 17.05 «СМС-эфір».
15.10, 22.05 «Па лі тыч ны ка мен-
та рый».
15.20 «Ад кры тая пля цоў ка».
16.15 18.25 «Ра дыё служ ба бяс пе кі».
16.30 «Та кі дзень».
18.05 «Бо нус».
19.00 «Па стфак тум».
19.30 «Ві та ем, він шу ем, жа да ем!».
20.25 «Рэт ра».
20.50 «Вя чэр няя каз ка».
21.00 «Тэ атр Бе ла рус ка га ра дыё».
22.10 «Тэ ат раль ны се зон».
22.30 «Бе ла рус кая ка лек цыя».
23.00 «Па дзеі дня».
23.10 «Спорт-24».
23.35 «Ка рот кія гіс то рыі».

CУБОТА
0.00, 6.00 Гімн Рэс пуб лі кі Бе ла русь.
0.04, 1.00, 5.00, 6.04, 7.00, 8.00, 
10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
22.00. На ві ны
0.10, 1.10 «Пас ля поў на чы».
1.05, 15.20, 19.10 «Спорт».
2.00 На ві ны пла не ты.
2.05 «Му зы ка для ўсіх».
4.00 «На кцюрн».
5.05, 5.25, 5.40, 6.27, 6.50, 7.41, 
8.15, 9.40, 10.31, 10.50, 12.35, 
12.50, 15.10, 15.30. Кан цэрт
5.15, 6.40, 10.40 «Афі ша».
5.33 На двор'е.
5.35 «Лі та ра тур ны ка лей да скоп».
6.10 «Сель ская ра ні ца».
6.25 На двор'е.
7.10 «Дач ны се зон».
8.30 «Свят ло ду шы».
9.00 «Ся мей нае ра дыё».
10.05 «Зда роўе».

11.00 «Ра дыё.BY».
11.20 «Кі на клуб».
11.40 «Гу ка вая да рож ка».
12.05 «Бе ла русь-Ра сія».
12.45 «Лі та ра тур ны ка лей да-
скоп».
13.00 «Му зыч ны алімп».
14.00 «СМС-эфір».
15.40 «Ра дыё ва яж».
16.00 «Куль тур ная пра сто ра».
17.05 «Су стрэ чы з пес няй».
18.00 «Арт-са лон».
18.30 «Звы чай ныя гіс то рыі».
19.15 «Ві та ем, він шу ем, жа да-
ем!».
20.25 «Па да ру нак ме ла ма ну».
20.50 «Вя чэр няя каз ка».
21.00 «Тэ атр Бе ла рус ка га ра дыё».
22.05 «Ім пра ві за цыя».
23.00 «Бе ла рус кі аль бом».
23.40 «Га ла сы ста год дзяў».

НЯ ДЗЕ ЛЯ
0.00, 6.00 Гімн Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь.
0.04, 1.00, 5.00, 6.04, 7.00, 8.00, 12.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 22.00 На ві ны.
0.10, 1.10 «Пас ля поў на чы».
1.05, 15.20, 19.10 «Спорт».
2.00 На ві ны пла не ты.
2.05 «Му зы ка для ўсіх».
4.00 «Му зыч ная пла не та»
5.05, 5.25, 5.40, 6.50, 7.10, 9.40, 
10.31, 10.50, 12.35, 12.50, 15.10, 
15.30, 23.40 Кан цэрт.
5.15, 6.40, 10.40 «Афі ша».
5.33 На двор'е.
5.35 «Лі та ра тур ны ка лей да скоп».
6.10 «Іг рай, ду ша!».
7.20, 9.59, 10.30, 12.59, 14.30, 
19.25, 20.00. Рэ кла ма
7.30 «Ду хоў нае сло ва».
8.15 «Ка та ліц кая про па ведзь».
8.55 На ві ны Ра дыё Ва ты ка на.
9.00 «Ся мей нае ра дыё».
10.00 «Га ле рэя».
11.00 «Ня зве да ныя га ры зон ты».
11.20 «Аў тар ская пес ня».
11.40 «Эка ла гіч ны ас пект».
12.05 «Ак цэн ты».
12.45 «Лі та ра тур ны ка лей да скоп».
13.00 «Ма ла дыя та лен ты Бе ла ру сі».
13.30 «Слу жу Ай чы не!».
14.00 «СМС-эфір».
15.40 «Бе ла рус кі шлях».
16.00 «Куль тур ная пра сто ра».
17.05 «Ар мей ская пош та».
18.00 «Эпі зо ды Вя лі кай вай ны».
18.30 «Эт на фо рум».
19.15 «Ві та ем, він шу ем, жа да-
ем!»
20.25 «Клас і К».
20.50 «Вя чэр няя каз ка».
21.00 «Тэ атр Бе ла рус ка га ра дыё».
22.05 «Су стрэ чы з пес няй».
23.00 «Даб ра вес це ад паэ зіі».
23.20 «Му за».

*У рас кла дзе пе ра дач маг чы мы 
апе ра тыў ныя змя нен ні.
** З 1 ве рас ня 2013 го да.

Не кі ем, 
дык пал каю...
У 60-я га ды мі ну ла га ста год-

дзя я пра ца ваў у На ву ко ва-да-
след чым ін сты ту це эка но мі кі 
пры Дзярж пла не БССР. Раз-
мя шчаў ся ён на ву лі цы Вя лі кая 
Слеп ня, та ды — на ўскрай ку Мін-
ска, бо, лі чы, не бы ло яшчэ мік-
ра ра ё наў Ус ход, Зя лё ны Луг. Не 
бы ло, вя до ма ж, і ад па вед на га 
транс пар ту. Та му, каб да брац ца 
на пра цу, мы тра лей бу сам еха лі 
да аб сер ва то рыі, а по тым іш лі 
пе хам — паў та ра кі ла мет ра ту-
ды, паў та ра ве ча рам на зад...

Гэ та, вя до ма ж, ні ко му не па-
да ба ла ся: лю дзі ста лі звяр тац ца ў 
пра фкам, да ды рэк та ра... І прось-
бы іх на рэш це па чу лі: ін сты тут 
ку піў аў то бус. Што дзень ён стаў 
пад во зіць нас на пра цу і з пра цы. 
На ім жа ка сір кі ез дзі лі ў банк, гас-
па дар нік пры во зіў па пе ру і ін шыя 
кан цы ляр скія та ва ры, мы су стра-
ка лі гас цей з Маск вы...

Але ж гэ та, што на зы ва ец ца, 
да па ры.

Не як і ў хут кім ча се мы па еха-
лі па жу ра ві ны — зра зу ме ла ж, у 
вы хад ны і, зра зу ме ла ж, на сва ім 
аў то бу се. На строй быў прос та 
цу доў ны, па куль наш кі роў ца, 
дзядзь ка Ва ся — заў сё ды та кі 
аку рат ны і вет лі вы, не спы ніў ся 
ля вёс кі Хат ля ны Уз дзен ска га 
ра ё на і не за явіў, што ма шы на 
да лей не ідзе — трэ ба пеш шу.

Мы за шу ме лі: ста лі да во дзіць, 
што пе ха той да лё ка і цяж ка (а 
тым больш на зад — з поў ны мі 
вёд ра мі), што змар ну ем шмат 
ча су і сіл, што да ро га да ба ло та 
ёсць і трэ ба пад' ехаць блі жэй...

— Та ды пла ці це, — за га даў 
дзядзь ка Ва ся і на зваў ліч бу, — 
«з но са» па руб лю.

Не ча ка на... І не ска заць, каб 
тан на...

Ад нак што бы ло ра біць? Са-
бра лі мы гро шы...

У дру гі раз уга ва ры лі пра-
фкам ар га ні за ваць па езд ку ў 
гры бы. Зноў жа на сва ім аў то-
бу се і з тым жа кі роў цам. На гэ ты 
раз ён за вёз нас у Ла гой скі ра ён, 
спы ніў ся ў ле се. Мы, вя до ма ж, 
ад ра зу ўрас сып ную... А «ад туль» 
— на зад, бо збі раць ня ма ча го... 
Про сім кі роў цу пе ра ехаць у ін-
шае мес ца. Ён зноў за сваё:

— Пла ці це. Та ды пе ра вя зу...
Зноў са бра лі мы грошы, зноў 

ад да лі...
Хоць і не змі ры лі ся: пра «па-

бо ры» з бо ку кі роў цы рас ка за лі 
стар шы ні пра фка ма, ве да ла пра 
іх і ды рэк цыя ін сты ту та. Вы клі-
ка лі дзядзь ку Ва сю да на чаль-
ства: што на зы ва ец ца, пры ма лі 
ме ры, ад нак вы нік быў ну ля вы.

І зволь ніць та го не маг лі, бо не 
пры дзя рэш ся: дыс цып лі ну ён не 
па ру шае, за аў то бу сам со чыць...

Але ж не кі ем, дык пал каю — 
ад ной па га нял каю: вый сце знай-
шло ся, пры чым до сыць не ча ка-

нае: на ша кі раў ніц тва... пра да ло 
аў то бус і ад па вед на ска са ва ла 
штат ную адзін ку ша фё ра. Так 
мы раз ві та лі ся з дзядзь кам Ва-
сем. На пра цу і з яе ста лі зноў ку 
ха дзіць пе хам. І ні хто больш на 
гэ та не скар дзіў ся.

П.І. БРА ТОК, г. Мінск.

Вяр гі ня... 
Яна ж вярг ле на

...Гэ тую гіс то рыю я па чу ла яшчэ 
ў дзя цін стве ад на шай су сед кі. 
Яна, цёт ка Мар'я, толь кі ад ну зі му 
па ха дзі ла ў цар коў на-пры ход скае, 
як та ды ка за лі, ву чы лі шча, але ж 
уме ла і чы таць, і пі саць, і лі чыць... 
Шко ла да ва ла вель мі доб рыя ве-
ды. Свед чыў гэ та і мой дзя ду ля 
Фё дар Іва на віч Жу каў, які ве даў 
на па мяць без ліч вер шаў і ба ек, 
да па ма гаў мне ра шаць за да чы 
па ма тэ ма ты цы, сва бод на чы таў 
і ра зу меў ста ра сла вян скую мо ву, 
жыў па за ко не Бо жым, а ка лі ха-
цеў па хва ліць ча ла ве ка, то ка заў: 
«Ён жа фі ло саф!»

Як тыя фі ло са фы вы рас та лі? 
Ёсць кан крэт ны прык лад.

Бы ла ў на шай вёс цы вя лі кая 
сям'я Ха ла дзі лі ных. Шэсць да-
чу шак гэ тыя су жэн цы ме лі, двух 
сын коў — Яго ра (не блы таць з 
Ры го рам!) і Ера фея.

Гэ тае імя бы ло да во лі цяж кім 
для вы маў лен ня. Та му ў вёс цы 
ўсе зва лі хлоп ца ку ды пра сцей 
— Арэх.

Дык вось. Ідзе ў шко ле ўрок 
чы тан ня. На дош цы сло ва «ге-
оргин». Адзін з вуч няў па ві нен 
яго пра чы таць. А не ўда ец ца:

— Ге-а... — па чы нае па скла-
дах дзі ця (пер шы клас), а да лей 
— ну ні як. Бо сло ва ж цяж кае, а 
га лоў нае — не зра зу ме лае...

— Ге-а.. Гер... Гер, — гэ та 
ўжо дру гая спро ба.

У кла се адзі но кі ня сме лы 
смя шок. І дзе ці да яго, вя до ма 
ж, да лу чы лі ся б, каб не на стаў-
нік. Ён ма ла та го, што да рос лы, 
муж чы на, дык яшчэ і з вя лі кай 
лі ней кай: уда рыць мо жа за лю-
бую пра ві ну. За ня ўмен не чы-
таць — так са ма, та му ву чань ля 
дош кі яшчэ больш ста ра ец ца:

— Ге-а-р...
І тут на да па мо гу яму пры-

хо дзіць вы ра та валь ная пад каз-
ка (чу лі ж звон, ды каб ве даць, 
дзе ён):

— Ягор!
— Гер-гер... Ягор, — вы паль-

вае дзі ця.
У кла се — вы бух сме ху. На-

ват на стаў нік і той ра го ча. Ад 
ча го ма лец яшчэ больш смя лее, 
паў та рае яшчэ раз сваё: «Гер-
гер... Ягор» і да дае ту ды ж... імя 
яго бра та: «Арэх!»

Клас — ве да ма ж, дзе ці — 
за хо дзіц ца ад ро га ту...

Ну а по тым, ад смя яў шы ся, 
чу е, што «георгин» — не што 
ін шае, як лю бі мая ўсі мі квет ка. 
І ў вёс цы яе завуць вярг ле най 
або вяр гі няй.

— Дык гэ тае сло ва я ад ра зу 
пра чы таў бы, — ска заў хлоп чык, 
— бо яно на ша! І не трэ ба бы ло 
б гер ге таць.

...Ну ці ж не фі ло саф?
Дзі на ДУ БА ДЗЕ ЛА ВА,

в. Ле ні на, Доб руш скі р-н.

Пер шы мёд
...Ве даю: тыя, хто пе ра жыў 

вай ну, вель мі час та ста ра юц ца 
ўя віць, як бы скла ла ся іх жыц-
цё, ка лі б не тая на ва ла: кім бы 
ста лі... Які мі...

Вень ка, маг чы ма, быў бы ду-
жым, маж ным, вы со кім, ка лі б у 
ма лен стве не га ла даў. Ды і ха рак-
тар, му сіць, меў бы ін шы... А так 
— ма лень кі, ру ды, зна ход лі ва-хіт-
ры... Ён на бу доў лі пра ца ваў.

І вось не як, атры маў шы за ро-
бак, пай шоў ён на ба зар. Ба чыць 
— пра ста ва ты та кі дзя ду ля мё дам 
ганд люе. Пах — на вярс ту, а ўжо 
ко лер... Пра глы нуў Вень ка слі ну, 
па ды шоў блі жэй, пы та ец ца:

— Смач ны мёд?
— А як жа, сы нок! Ка лі ма еш 

на мер ку піць, мо жаш па каш та-
ваць...

Хто ж ад гэ та га ад мо віц ца? 
На ват на ме раў не ма ю чы...

З'еў хло пец лы жач ку, па хва-
ліў, за су нуў ру ку ў сваю тор бу, 
вы цяг нуў гро шы, бо хан хле ба... 
На мац вае неш та яшчэ...

— От лі ха, — скар дзіц ца, — 
до ма шклян ку за быў ся.

І ў дзе да ліш няй ня ма.
А мёд — вось ён. Ста ры 

вель мі хо ча пра даць, ма ла ды 
— яшчэ бо лей — з'ес ці! І та му 
— бы ла-ні бы ла — бя рэ ён свой 
бо хан хле ба, вы мае з яго доб ры 
ка ва лак мя кі шу і ка жа:

— На лі вай, дзед, сю ды!
А той і ра ды: яму ж абы гро-

шы пла ці лі. На ліў.
Вень ка тут жа... у крык:
— Фу, дзед! Дык там жа му-

ха!.. Не бу ду браць твой мёд! 
Сам еш... Вы лі вай на зад...

— Якая та кая му ха? — пча-
ляр ад не ча ка нас ці аж за ікац ца 
стаў, — што ты пля вуз га еш? 
Чыс ты мёд мой! У лю дзей па пы-
тай ся — у мя не шмат хто сён ня 
браў... І ты пла ці...

— За што?! Мёд з му хай мне 
за дар ма не трэ ба! — на ўвесь 
ба зар ля ман туе «ру дзік».

А тым ча сам лю дзі на шум 
азі ра юц ца, па ды хо дзяць блі жэй, 
гля дзяць: мо жа, і са праў ды з 
тым мё дам неш та не такое?

Пра даў цу та кая ці ка васць — 
ну, як зай цу скрып ка! Узяў ён 
у Вень кі хлеб — у сваю па су-
дзі ну вы ліў мёд... А дак лад ней 
— част ку яго... Увесь жа ас тат ні 
прос та ўваб раў ся ў бо хан.

Вень ка за яго і... хо ду.
...Уця ка ю чы ў на тоўп ён, вя до-

ма ж, чуў сло вы, якія ўслед яму 
вы крык ваў пра да вец, але со ра-
му не ад чу ваў. Мер ка ваў, што 
пча ляр жа — ча ла век ба га ты?.. 
Ці ха ця б знач на ба га цей шы за 
яго, бо мёд, на пэў на ж, есць, а 
вось ён, Вень ка, не... Ды і хлоп-
цы з яго ін тэр на та — так са ма.

Та ды, ле там 59-га, у іх гэ ты 
па час ту нак най смач ней шы быў! 
Яшчэ і та му, што дар ма вы... 

Ган на АТРО ШЧАН КА, 
г. Го мель

Руб ры ку вя дзе 
Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Ад яе ж заў сёд нае: «Пі шы-
це!»

НА ПЕР ШЫМ НА ЦЫ Я НАЛЬ НЫМ КА НА ЛЕ 
БЕ ЛА РУС КА ГА РА ДЫЁ — НО ВЫ ВЯ ШЧАЛЬ НЫ СЕ ЗОН

РАС КЛАД ПЕ РА ДАЧ НА ТЫ ДЗЕНЬ*
(вя шчаль ны се зон 2013-2014**)
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...Не ка лі спы тай лю бо га пад-
лет ка: «Ча ла век ча ла ве ку — 
хто?» Ён з хо ду ад ча ка ніць: 
«Ся бар, та ва рыш і брат!»

Ужо по тым, пад рос шы, дзі ця 
зра зу мее, што ў та кім вось ста-
ту се мо жа быць аб ме жа ва ная 
коль касць лю дзей. А ўсе ас тат-
нія? Як трэ ба ста віц ца ад но да 
ад на го не зна ё мым — на ву лі цы, 
у аў то бу се, кра ме, ней кай уста-
но ве?

Гэ тыя пы тан ні, на пэў на, толь кі 
збян тэ жы лі б та го пад лет ка. Ды і 
да рос лых яны мо гуць за гнаць у 
ту пік. Хоць ад каз тут, зда ва ла ся 
б, прос ты: кож на му хо чац ца, каб 
не зна ё мы ча ла век ста віў ся да 
яго ка лі не па-брац ку, то хоць бы 
па-люд ску. Мая ста рэнь кая ма ці, 
на прык лад, еду чы ў за поў не ным 
транс пар це, заў сё ды пы та ла ся ў 
ін шых, ці зруч на ім.

Што ж ця пер тыя ін шыя? Бя-
ру ся сцвяр джаць: для боль шас ці 
са мае га лоў нае — як ма га хут чэй 

за няць сва бод нае мес ца, по тым 
«па пра ца ваць» пля чы ма, лок ця-
мі і ка ле ня мі, каб зруч ней улад-
ка вац ца і, на рэш це, ужо на ват 
не за кры ва ючы ся кніж ка мі-га зе-
та мі, «ад клю чыц ца» — ва ўпор 
не ба чыць ні ста рых, ні жан чын, 
ні дзя цей.

Для ілюст ра цыі, што на зы-
ва ец ца, ма люн кі з на ту ры, якіх 
толь кі ў Мін ску за дзень на збі-
ра ец ца сот ні. Пад свят ла фо рам 
на пе ра кры жа ван ні ста іць ба-
буль ка ў аку ля рах-тэ ле ско пах 
і з кі ёч кам — ча кае зя лё на га 
агень чы ка. Ён за га ра ец ца. 
Ста рэнь кая асця рож на сту пае 
з тра ту а ра на пра ез ную част-
ку, але на ват не каль кіх кро каў 
зра біць не па спя вае: пе рад ёю 
(на ад лег лас ці не каль кіх сан-
ты мет раў!) пра но сіц ца ве лі зар-
ная ін ша мар ка. Ба буль ка ад 
не ча ка нас ці прос та слу пя нее! 
І... гэ та шчас це яе, бо за той ма-
шы най як з лан цу га зры ва юц ца 
ін шыя... сем.

Гэ та прос та цуд, што жан чы на 
не раз гу бі ла ся (мо жа, пры выч-
ная?) і пе рай шла да ро гу: з про-
ці лег ла га бо ку, на свят ла фо ры 
ўсё яшчэ га рэў зя лё ны агень чык, 
яко га, як і са мой ба бу лі, «не ба-
чы лі» кі роў цы вась мі (!) ма шын.

Мне па да ец ца, што на зваць 
іх толь кі па ру шаль ні ка мі да рож-
на га ру ху — ма ла. Яны — са мыя 
на ту раль ныя ня год ні кі, ха мы...

І каб толь кі яны. Для жы ха-
роў мік ра ра ё на Уруч ча-6 са мы 
ка рот кі шлях да мет ро — пе хам, 
праз парк. Там, што на ту раль на, 
лю бяць гу ляць ма ла дыя баць кі 
і ба бу лі-дзя ду лі з дзет ка мі... Ну 
ня хай яны, ма лыя, ту па юць па 
да рож цы... Ня ўжо цяж ка ад ка-
ціць ка ляс ку ўбок?

У вы ні ку лю дзі з клун ка мі ў ру-
ках вы му ша ны абы хо дзіць гэ тыя 
«ба ры ка ды» па га зо не. Да баць-
коў не маў лят ча мусь ці не да хо-
дзіць, што яны не па ва жа юць 
ін шых, што яны за мі на юць ім.

І ў мет ро, праз ад нос на сва-

бод ны ва гон, зда ра ец ца, не 
прай сці, каб не на ткнуц ца на вы-
стаў ле ныя но гі. Зда ро выя дзе-
цю кі ма ла та го, што ў га ра чы ню 
па зды ма лі з ся бе ледзь не ўсё — 
са роч кі, шта ны, пры стой ны абу-
так — дык яшчэ і ва гон ныя лаў кі 
імк нуц ца пе ра тва рыць у пляж ны 
тап чан ці шэз лонг.

Зме ша ныя па чуц ці апа ноў ва-
юць мя не ка лі ба чу, як па вод зяць 
ся бе дзецюкі, якія едуць ра зам 
з дзяў ча та мі. Бы вае, што тыя 
ўста юць — пра па ну юць ста рэй-
шым мес ца. Хлоп цы ж за ста юц-
ца ся дзець. Ім пры гэ тым зу сім 
не со рам на. 

А яшчэ ў транс пар це ста ла 
нор май за няць мес ца са мо му, 
а по бач па са дзіць ма лое... На 
тое, каб узяць яго на ка ле ні, а 
за ад но па ву чыць, на яве па ка-
заць дзі ця ці, як трэ ба па ва жаць 
ста рэй шых, як са сту паць мес ца, 
ро зу му не ха пае. 

Што по тым вы рас тае з дзя-
цей?.. Яшчэ адзін ма лю нак. 

Кан ца вая стан цыя мет ро. Па ды-
хо дзіць цяг нік. Я — ка ля са мых 
дзвя рэй ва го на. Але ж, ка лі дзве-
ры рас чы ня юц ца, пе ра да мной 
уз ні кае дзяў чо га доў 14. Між во лі і 
лё гень ка па су нуў шы яе, каб зай-
сці ў ва гон пер шым, па чуў: «Ты 
ба чыў? Ён піх нуў мя не!». Дзяў-
чын ка абу ра ла ся, скар дзі ла ся 
свай му та ко му ж юна му спа да-
рож ні ку... Той, праў да, ні чо га 
не ска заў ёй. Але ж, па да ло ся, 
ве даў, як па во дзіць ся бе са ста-
рэй шы мі, ка го трэ ба пра пус каць 
на пе рад.

А па спра буй ка му-не будзь 
зра біць за ўва гу...

Па-пер шае, ця бе ўмо мант 
змя ша юць з бру дам... Як пра ві ла, 
пры поў ным маў чан ні пры сут ных. 
Зна чыць, яны, гэ тыя пры сут ныя, 
згод ныя з ха ма мі?

Не як ра зам са мной у ва го-
не мет ро еха лі дзве дзяў чын кі. 
З па во дзі на мі ад ной з іх яшчэ 
мож на бы ло мі рыц ца, а вось 
дру гая... Не вы тры маў — зра-

біў за ўва гу і зу сім не ча каў, што 
пас ля гэ та га на мес ца па ста-
вяць... мя не. «Не ча пай це дзі ця! 
— за га даў, пры нам сі, муж чы-
на май го ж ве ку. — У яго ёсць 
баць кі, на стаў ні кі... Ня хай яны 
і вы хоў ва юць... Не ва ша гэ та 
спра ва».

Хто-не будзь мо жа ска заць, 
што я вель мі ўраз лі вы ча ла век. 
Па га джу ся, але толь кі част ко-
ва. Бо па доб ныя, ска жам так, 
не пры го жыя вы пад кі абу ра юць 
усіх ма іх зна ё мых са ма га роз-
на га ўзрос ту. Па гля дзі це, што 
ро біц ца ў люд ных мес цах. Усю-
ды — яск ра вая дэ ман стра цыя 
грэб лі ва га стаў лен ня асоб ных 
лю дзей да гра мад ства, да пра-
ві лаў агуль на га, су поль на га 
жыц ця. У ад ной з га зет пра чы-
таў, што да рос ла га ча ла ве ка ў 
элект рыч цы ўда ры лі толь кі за 
тое, што ён... усмі хаў ся, у дру-
гой — егер абу раў ся, што лю дзі 
ця пер «б'юць усё, што бя жыць, 
ля ціць і ко ціц ца», што яны, лю-

дзі, больш не бяс печ ныя за са-
мых дра пеж ных звя роў.

Не бу ду зай мац ца ідэа лі за-
цы яй мі ну ла га: ха маў, на хаб ні-
каў, ня год ні каў, асоб з кры мі-
наль ны мі схіль нас ця мі, лю дзей 
ама раль ных ха па ла ва ўсе ча-
сы. Але не абы яка вас ці, бя ру ся 
сцвяр джаць, ра ней бы ло знач на 
больш, чым ця пер.

Што крыўд на, як па да ец ца, 
гэ та ма ла ка го хва люе. Мы ве-
рым у Бо га (вунь коль кі цэрк ваў 
па бу да ва лі!), а яго за па ве дзі па-
ру ша ем на кож ным кро ку...

«Ча ла век ча ла ве ку воўк», — 
га ва ры лі жы ха ры ста ра жыт на га 
Ры ма. Мо жа, і за над та жорст ка, 
але гэ так та ды бы ло. Пас ля ча го 
ма гут ная Рым ская ім пе рыя па ча-
ла імк лі ва раз валь вац ца. Мы та кім 
шля хам не пой дзем, але ж па ду-
маць над пы тан нем, хто мы адзін 
ад на му, ні ко лі не бу дзе ліш нім.

Ге надзь ШЭР ШАНЬ.
г. Мінск
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Пад атко выя 
па ру шэн ні «па цяг ну лі» 

на 1 млрд руб лёў
Ін спек цы яй МПЗ Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь па Каст рыч ніц кім ра ё не 
г. Ма гі лё ва ў хо дзе пра вя дзен ня 
тэ ма тыч най па за пла на вай апе-
ра тыў най пра вер кі кра мы ін ды ві-
ду аль на га прад пры маль ні ка вы-
яў ле на па ру шэн не па рад ку рэа-
лі за цыі та ва раў. Спе цы я ліс та мі 
бы ло вы свет ле на, што збыт тка-
нін ажыц цяў ляў ся без на яў нас ці 
да ку мен таў, якія па цвяр джа юць 
іх на быц цё (па ступ лен не). Та му 
пад атко вым ор га нам быў арыш-
та ва ны та вар агуль ным кош там 
1 055,6 млн руб лёў, а ма тэ ры я лы 
пра вер кі для пры няц ця ра шэн ня 
ў ад па вед нас ці з за ка на даў ствам 
на кі ра ва ны ў суд, па ве да мі лі рэ-
дак цыі ў прэс-служ бе мі ніс тэр-
ства.

Ін спек та ры так са ма вы свет лі лі, 
што для пры ёму на яў ных гра шо-
вых срод каў прад пры маль нік вы-
ка рыс тоў ваў ка са вы апа рат, які 
не быў за рэ гіст ра ва ны ў пад атко-
вых ор га нах. Лёс арыш та ва най 
ма ё мас ці вы ра шыць гас па дар чы 
суд Ма гі лёў скай воб лас ці. За вы-
яў ле ныя па ру шэн ні прад пры маль-
ні ка ча кае буй ны штраф.

Сяр гей КУР КАЧ.


