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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, 
0.50 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 0.30 Зо на Х.
9.10 У цэнт ры ўва гі.
10.05, 12.10 Ме лад ра ма 
«Кас цёр на сне зе».
11.45 На шы.
13.55 «Зор нае жыц цё». «Пе-
ра адо лей свой страх».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Ка ме дыя «Лю боў ны 
пе ра плёт».
17.10 БеларусьLІFЕ.
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20, 23.40 Арэ на.
19.55 Фо рум.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «Вольф Ме-
сінг: Які ба чыў скрозь час».
23.40 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
23.55 «Слуц кія па ясы. Тай ныя 
зна кі».
1.05 Дзень спор ту.
1.20 Тры лер «Во ран».

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.30 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Адзін 
цень на два іх».
10.10 На ві ны на двор'я.
10.45, 1.40 Се ры ял «Пры го-
ды на та ры у са Ня глін ца ва».
12.25 Ка ме дыя «З кот кі ўсё 
і па ча ло ся...».
13.40 Тра гі ка ме дыя «Кур'-
ер».
15.20 Ка ме дыя «Кош кі-
мыш кі».
17.30 М/с «Клуб Вінкс. Шко ла 
ча раў ніц».
19.00 Се ры ял «Сцер вы, або 
Дзіў нас ці ка хан ня». 1-я і 2-я 
се рыі.
20.55 Рэ аль ны свет.
21.25 КЕ НО.
21.35 Се ры ял «Ін тэр ны».
22.40 Се ры ял «Рэ аль ныя 
хлоп цы».
23.45 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма» 
(Мінск) — СКА.

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 12.55, 19.05, 0.20 «Ка-
лей да скоп».
8.10, 13.05, 0.25 «Год у гіс то-
рыі».
8.20 «Пло шча мас тац тваў». 
Но вае ста год дзе Мо цар та.
8.55 «Скарб ні ца Га ра дзен-
шчы ны». Та ям ні цы ка хан ня. 
Галь шан скі за мак.
9.20 «Свет пры ро ды». Лось.
9.35, 20.50 Се ры ял «Мег рэ».
10.20, 21.40 «Дыя@блог». 
«Пра мо ву».
10.50 «Пер шы ры цар». Маст. 
фільм.
13.15, 23.55 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці мас та ка Эрас-
та Кар по ві ча.
13.45, 23.25 «Рус кі бунт: бес-
сэн соў ны і бяз лі тас ны». Дак. 
фільм. 1-я се рыя.
14.15 «Ка ра ні».
14.45 М/ф.
15.15 «На род ная ар тыст-
ка». Твор чы ве чар на род най 
ар тыст кі Бе ла ру сі Тац ця ны 
Мар хель.
16.15 «На пе рад у мі ну лае».
16.45 «На ша спад чы на». Па-
лац Ва ло ві чаў.
17.00 «Сі не ма тэ ка». Цуд сі не-
ма тог ра фа.
17.40 «Ка мер тон». Пі я ніст, 
кам па зі тар, джаз мен Сяр гей 
Жы лін.
18.05 «Цу ды пры ро ды». Ма-
дэй ра. Тай вань. Ба лі.
18.40 «Рэ ча вы до каз». Дак. 
фільм.
19.15 «Ма шач ка». Маст. 
фільм.
20.30 Ка лы хан ка.
22.05 «Ган на і Ка ман дор». 
Маст. фільм.

8.05 Ганд бол. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Матч за 3-е мес ца.
9.35 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. «Нё ман» (Грод на) — «Хі-
мік-СКА».
11.25 Ганд бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. Фі нал.

12.50 Фак тар сі лы.
13.20 Фут бол. Чэм пі я нат све-
ту-2014. Ві дэа ча со піс.
13.50 Тэ ніс. Тур нір ВТА. Сід-
ней. Фі нал. Пі рон ка ва Ц. (Бал-
га рыя) — Кер бер А. (Гер ма-
нія).
15.40 Ганд бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. Бе ла русь — Шве цыя.
17.10 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Ру поль дынг. Эс та фе та. Жан-
чы ны.
18.40, 21.20 Авер тайм. КХЛ.
18.55 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма» 
(Мінск) — СКА.
21.30 Ганд бол. Чэм пі я нат Еў-
ро пы. Бе ла русь — Чар на го-
рыя.
23.00 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Ант хольц. Эс та фе та. Муж-
чы ны.

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 «У наш час».
12.10 «Яны і мы».
13.10 «Доб ра га зда ро вей-
ка!».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Сам-на сам з усі мі».
16.15 «Зра зу мець. Да ра-
ваць».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік». 
«На ро джа ныя рэ ва лю цы яй. 
Дзяр жын скі су праць Піл суд-
ска га».
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Па зі цыя».
22.05 «Ар кестр-шоу Аляк-
санд ра Ліп ніц ка га і Б'ян ка».
23.25 Ка ме дыя «Вя лі кі».
1.20 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».
9.45 «Вя лі кае сне дан не».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 «Та кі лёс».
12.30 «Ся мей ныя дра мы».
13.50 «Вя лі кі го рад».
14.25 «Зор ны рынг. Но вы 
се зон. Біт ва ка вер-бэн даў». 
«КАК ТЭЙЛЬ» су праць «JEAN-
CHRІSTOPHE».
15.40 «Ін шая кра і на». «Аб' яд-
на ныя Араб скія Эмі ра ты: не 
наф тай адзі най».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Сле да кі».
18.30 «Ежа ба гоў».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Тры лер «13».
22.10 «Гля дзець усім!».
23.00 «Ва ен ная тай на».

5.00 «180 хві лін».
8.15, 1.05 Маст. фільм «Зі мо-
вая ра ні ца».
10.00 Транс ля цыя 70-й га-
да ві ны поў на га вы зва лен ня 
Ле нін гра да ад фа шысц кай 
бла ка ды.
11.00 «Па мя таю бла ка ду».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 На-
ві ны Са друж нас ці (бя гу чы 
ра док).
12.20 Маст. фільм «Ле нін-
град ская сім фо нія».
14.05 Ток-шоу «Сло ва за сло-
ва».
15.20, 2.45 Маст. фільм 
«Іжор скі ба таль ён».
17.00 Дак. фільм «Іжор скі ба-
таль ён. 70 га доў пас ля бла-
ка ды».
17.15 Дак. фільм «Эпо ха. Па-
дзеі і лю дзі».
18.20, 21.35 Се ры ял «Ле нін-
град».
22.35 Ток-шоу «Сло ва за сло ва».
23.25 Ку бак Са друж нас ці-
2014. Гру па вы этап. Літ ва — 
Мал до ва.
4.25 «Да вед нік».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.00 «Кар ці на све ту».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.

11.40 «Пра мы эфір».
12.50 «Асаб лі вы вы па дак».
13.50, 16.50, 19.50, 0.25 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.30 «Узы ход Пе ра мо гі. Па-
дзен не бла ка ды і крым ская 
паст ка».
15.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
17.10 Се ры ял «Гас па ды ня 
май го лё су».
18.05 Се ры ял «Тай ны ін сты-
ту та вы са ка род ных дзяў-
чат».
18.55 «Шу каль ні кі».
20.40 Се ры ял «Та та ў за ко-
не».
21.45 Се ры ял «Дзве зі мы і 
тры ле ты».
23.35 Се ры ял «Тай ны след-
ства».
0.35 «Спе цы яль ны ка рэс пан-
дэнт».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.40 «Но выя рус кія сен са-
цыі».
9.40, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
11.00 «Да су да».
12.00 «Суд пры сяж ных».
13.25 «Суд пры сяж ных. Кан-
чат ко вы вер дыкт».
14.25 «Спра ва ўра чоў».
15.10 «Га ту ем з Аляк се ем Зі-
мі ным».
15.40, 18.35 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
16.25 «Пра ку рор ская пра вер-
ка».
17.40 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.35 Се ры ял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».
21.25 Се ры ял «Ша ман-2».
23.15 Сён ня. Вы ні кі.
23.40 Се ры ял «Па верх».

7.00, 12.40, 19.35, 20.55, 0.05 
«На двор'е».
7.05 М/ф.
7.25 Ме лад ра ма «Прын цэ са 
спе цый».
9.00, 18.00 Се ры ял «Касл».
10.35 «Сі не ма тог раф». Маст. 
фільм «Сі рэ на Мі сі сі пі».

12.45 Тры лер «Ад пла та».
14.50 Се ры ял «Вяр тан не 
Сан да ка на».
16.00 Мульт па рад.
16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Гім наст кі».
19.40 Се ры ял «Крах».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дра ма «Чор ная ар хі-
дэя»
23.10 Се ры ял «Спар так. 
Кроў і пя сок».

6.00, 0.30 «РLАY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 18.10, 0.00 Скетч-шоу «6 
кад раў».
9.00, 19.00 Се ры ял «Аман-
да О».
10.00 «Яда па пра ві лах і без».
11.00 «Аст ра ло гія ка хан ня».
12.00, 20.00 Се ры ял «Ду май 
як жан чы на».
13.00, 18.30 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсіх».
14.00, 23.30, Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
15.00 Се ры ял «Крам лёў скія 
кур сан ты».
16.00, 21.10 Се ры ял «Фі зі ка 
або хі мія».

6.00 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.30 На ві-
ны куль ту ры.
9.15, 0.40 «На гля даль нік».
10.15 «Спа бор ніц тва без 
пра віл». Маст. фільм.
11.15, 14.40, 1.40 «Су свет ныя 
скар бы куль ту ры».
11.30 «Лі нія жыц ця». Але на 
Ба бен ка.
12.25, 21.10 «Му зей ныя тай-
ны». Дак. се ры ял.
13.10 «Па лон страс ці». Маст. 
фільм. 1-я се рыя.
14.10 «Уро кі ма ля ван ня».
14.55 «Аст ра вы». Ра дзі вон 
На ха пе таў.
15.35 «Ра бы ня ка хан ня». 
Маст. фільм.
17.10 Academіa.
18.15 Га лоў ная ро ля.
18.30 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...».
19.15 «Пра ві лы жыц ця». Ток-
шоу.

19.45 «Аст ра вы». Ула дзі мір 
Тро шын.
20.25 «Тым ча сам».
22.00 Гіс та рыч ныя па да рож-
жы Іва на Талс то га. «Бе лы ад-
каз». Фільм 1-ы.
22.50 «70 га доў з дня поў на-
га вы зва лен ня Ле нін гра да ад 
бла ка ды. «Чы та ем Бла кад ную 
кні гу». Дак. фільм.
0.30 І.С. Бах. Бран дэн бург скі 
кан цэрт № 3.

5.00 The Best of «Се вА ло гія». 
2007 год.
5.55 «Тэ ле дыс ка тэ ка». 1986 
год.
6.35 «Ва кол сме ху». 1983 
год.
8.00 «Шэсць пе сень на біс». 
Му зыч нае шоу. 1993 год.
8.45 М/ф «За піс кі пі ра та». 
1989 год.
9.00 «The Beatles: Help!». 
Маст. фільм.
10.35 «Ваш ку мір». Мі ка лай 
Озе раў. 1995 год.
11.00 «Не па кі дай мя не, ка-
хан не». Юбі лей ная пра гра ма 
Ва лян ці ны Тал ку но вай. 1992 
год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 «Маск ва — Кос мас — 
Ка лі фор нія». Тэ ле мост. 1983 
год.
14.00 «Каль вар-шоу». Му зыч-
ная пра гра ма. 1992 год.
14.45 М/ф «Пра Мац вея Кузь-
мі ча». 1990 год.
15.00 «Што? Дзе? Ка лі?». Тэ-
ле гуль ня. 1991 год.
16.05 «З Ме ся ца зва ліў ся». 
Тэ ле спек такль па вод ле апа-
вя дан няў М. Зо шчан кі. 1988 
год.
17.00 «... Да 16 і ста рэй шым». 
1989 год.
17.50 «Лім па по». 1992 год.
18.30 «Аме ры кан ская тра-
ге дыя». 1-я се рыя. Маст. 
фільм.
19.40 «Спа кой най но чы, ма-
лыя», «Вось які рас се я ны».
20.00, 2.00 «Мі ну лы час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «За ключ ны кан цэрт пер-
ша га між на род на га кон кур су 
ар тыс таў ба ле та». 1969 год.
23.00 «Яло вая суб ма ры на». 

«Гіс то рыя рус ка га ро ка». 
«Веч ны пост».
0.10 «20 хві лін з «Пес ня ра мі». 
Фільм-кан цэрт. 1980 год.
0.35 «А ну, дзя ду лі!». Маст. 
фільм.
4.00 «Кі на па на ра ма». 1989 
год.

10.30, 15.00, 21.00 Скач кі на 
лы жах. Ку бак све ту.
11.30, 17.00, 2.00 Тэ ніс. 
Аustrаlіаn Ореn. Фі нал. Муж-
чы ны.
13.30, 19.00, 1.30 Тэ ніс. Матс-
пойнт.
14.00, 20.15 Лыж ныя гон кі. 
Ма ра фон.
19.30, 3.00 Фут бол. Еў ра га-
лы.
19.45, 3.15 Фут бол. Бра зі ле-
ма нія.
20.00 Скі-пас.
22.45 Вось гэ та дзі ва!!!
23.00 Пра рэ слінг.
0.30 Бай цоў скі клуб.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 0.05 
Скетч ком «Па між на мі».
5.15, 8.00, 12.55, 16.00, 0.25 
Се ры ял «Як не вар та жыць».
6.15 Ка ме дыя «Усе вы рас лі».
9.00 Ка ме дыя «Маё вя лі кае 
грэ час кае ле та».
10.40 «Ка ме ды ян ты. Леп-
шае».
11.15 Ка ме дыя «Дзя куй та та, 
дзя куй ма ма».
14.10 Ка ме дыя «Жа ніх вяр-
та ец ца».
17.20 Ка ме дыя «Ска жы так».
19.20 Ка ме дыя «Ка хан не на 
вост ра ве».
20.45, 23.50 «Ка ме ды ян ты. 
Леп шае».
21.00 Се ры ял «Пас ля твай го 
ады хо ду». 1-я се рыя.
22.10 Ка ме дыя «Шко ла зла-
дзе яў».
1.00—9.00 Пра фі лак ты ка.

6.00 М/ф.
8.15 «Цу доў нае ста год дзе. 
Ства рэн не ле ген ды». Фільм 
аб філь ме.
10.15 «Па нен ка і ку хар».

10.45, 17.00 «Па ра лель ны 
свет». Дак. се ры ял.
11.45, 16.00 «Ва раж біт ка». 
Дак. се ры ял.
12.45, 18.00 «Па ляў ні чыя на 
пры ві даў». Дак. се ры ял.
13.15 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня». Дзі я на Гурц кая.
14.30 «Сто пы тан няў да рос ла-
му». Ла ры са До лі на.
15.15, 0.30, 5.20 «Звыш на ту-
раль нае». Се ры ял.
18.30, 2.55 «За ба ро не нае ка-
хан не». Се ры ял.
20.15 «Агент». Се ры ял.
21.15, 4.20 «У кру зе пер шым». 
Се ры ял.
22.30 «Ін спек тар Бе ла мі». 
Маст. фільм.
1.15 «Аб ры ну тыя ня бё сы». 
Се ры ял.
2.00 «Ча со ва да ступ ны». Лю-
боў Ка зар ноў ская.

5.00 Дра ма «Пе рад за ха дам 
сон ца».
7.00 Ка ме дыя «Міс Пе тыг-
ру».
9.00 Ка ме дыя «Ха ро шы хло-
пец».
11.00 Ме лад ра ма «Мае чар-
ніч ныя но чы».
12.45 Дра ма «Доў гія за ру чы-
ны».
15.20 Дра ма «За ла ты век».
17.20 Фэн тэ зі «Ві хор».
19.15 Тры лер «Пе ра лом».
21.15 Ка ме дыя «Без іс тэ ры-
кі!».
23.00 Дра ма «Дзяў чы на ў 
пар ку».
0.55 Мю зікл «Брац тва тан-
ца».
2.55 Ба я вік «Ча ла век-па-
вук».

6.00 Ме лад ра ма «Квет кі ад 
Лі зы».
8.00 Ка ме дыя «Са мною вось 
што ад бы ва ец ца».
9.40 Дра ма «Кня зёў на Мэ-
ры».
11.40 Дра ма «Адзі ная».
13.20 Дра ма «Ме ло дыя для 
кат рын кі».
16.10 Ме лад ра ма «Будзь са 
мной».
17.40 Дра ма «Дом».

20.00 Тры лер «Цём ны свет».
22.00 Ме лад ра ма «Ад на клас-
ні кі».
0.00 Ме лад ра ма «Ва сіль кі для 
Ва сі лі сы».
2.00 Ме лад ра ма «Гу вер нант-
ка».
4.00 Дра ма «Хто я?».

5.00, 21.00, 1.00, 4.00 Апош нія 
тай ны Трэ ця га рэй ха.
6.00 Эк стрэ маль нае па да-
рож жа.
7.00 Го рад му ра шак.
8.00, 12.00 За бой ны кадр.
9.00, 13.00 Natіonal Geographіc: 
125 дзіў ных фо та.
10.00, 17.00 Ме га за во ды.
11.00 Ста ра це лі.
14.00 Апош няя льві ца.
15.00 Са мыя не бяс печ ныя 
жы вё лы.
16.00, 19.00, 2.00 Су пер збу да-
ван ні Трэ ця га рэй ха.
18.00 Зо ла та Юка на.
20.00, 0.00, 3.00 Апа ка ліп сіс: 
Дру гая су свет ная вай на.
22.00 Рас сле да ван ні авія ка-
та строф.
23.00 Па ра нар маль нае.

7.00 Аў та ма біль ныя тар гі ў 
Тэх асе.
7.50, 13.15 Эд Ста фард: го лае 
вы жы ван не.
8.40, 20.35 Як гэ та ўстро е на?
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35 Скар ба шу каль ні кі Аме-
ры кі.
10.30, 0.55 Top Gear.
11.25 На ву ка ма гіі.
12.20, 1.50 Са праўд ныя афе-
рыс ты.
14.10, 3.55 Хут кія і гуч ныя.
15.05, 6.05 Ма хі на та ры.
16.25, 22.00 Бе ар Грылс.
17.20, 3.05 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі.
18.15 Пе ра лом ны мо мант.
19.10 Сіс тэ мы кі ра ван ня.
21.00 Адзін дзень з жыц ця Бе-
а ра Грыл са.
23.00 Хлоп цы з Юка на.
0.00, 5.10 Па да рож жа да цэнт-
ра Зям лі.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
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Ці ве да е це вы, што дзе-ні дзе жа но чае ча я ван не пры раў ноў ва лі да 
валь на дум ства і лі чы лі шкод ным за хап лен нем ра зам з муж чын скім ал-
ка га ліз мам? І што атры ма ец ца, ка лі змя шаць гру ер і эмен таль у роў ных 
пра пор цы ях? А яшчэ: якія цу ды тво рыць ба рыс та з прос тым куб кам 
ка пу чы на? Дзе да страў па да юць скульп ту ры з мас ла?..

Пра ўсё, што ты чыц ца ежы — кры ні цы са праўд на га ча ла ве ча га 
шчас ця, вы мо жа це да ве дац ца ад Іры ны Клё на вай у яе пра гра ме 
«СМАК» на хва лях ра дыё «Мір». Атрым лі ва ем аса ло ду ад да лі ка тэ саў, 
да ве да ем ся, што ад бы ва ец ца ў ку лі нар ным све це, а так са ма — як па-
ху дзець да вяс ны без асаб лі вых па кут. І ўсё ра зам з лю бі мым ра дыё 
кож ны буд ны дзень у 13.45 і 22.15.

Па гур ма нім?

СМАК

Ён ма рыў стаць тэ ле вя ду чым 
з дзя цін ства, але пас ля шко-
лы пай шоў у юрыс ты. Праў да, 
жа дан не зай мац ца лю бі май 
спра вай пе ра маг ло. У 28 га-
доў Іван Мі хай лаў ад ва жыў ся 
рас па чаць кар' е ру на тэ ле ба-
чан ні. Сён ня за пля чы ма — 
пра ца ў пра гра мах «Спорт-
кадр», «Дзе ла вое жыц цё», 
«Сфе ра ін та рэ саў», «Па на ра-
ма», а так са ма рэ пар цёр ская 
дзей насць. А з ня даў ніх пор 
ён су мя шчае жур на ліс ты ку з 
па са дай на мес ні ка ды рэк та ра 
Агенц тва тэ ле ві зій ных на він 
Бел тэ ле ра дыё кам па ніі.

— Што змя ні ла ся ў ва шым 
жыц ці з пе ра хо дам на но вую 
па са ду?

— Са мае га лоў нае — уз рас-
ла ад каз насць. Ра ней я ад каз ваў 
толь кі за сваю ра бо ту. І так бы-
ло во сем га доў, за вы клю чэн нем 
ня доў га га па ча се пра меж ку, ка лі 
ўзна чаль ваў ад дзел па лі тыч ных 
агля даль ні каў. У асноў ным жа 
— сам па са бе. Гэ та бы ла больш 
спа кой ная па ра, та му што ця пер 
да па ма гаю кі ра ваць ка лек ты вам 
у 270 ча ла век. За ўсім трэ ба на зі-
раць, тры маць на кант ро лі. Праб-
лем з гэ тым ні я кіх не ўзні кае, бо 
ў нас пра цуе друж ны і моц ны ў 
пра фе сій ным пла не ка лек тыў. І 
нам да вя рае кі раў ніц тва Бел тэ ле-
ра дыё кам па ніі.

— А як ад чу ва е це ся бе ў ро лі 
кі раў ні ка?

— У ма ёй свя до мас ці ні я кіх пе-
ра мен не ад бы ло ся. Без умоў на, з'я-
ві лі ся но выя аба вяз кі, якія ты чац ца 
гас па дар чых і ар га ні за цый ных пы-
тан няў. Але я ста ра юся пра цяг ваць 
зай мац ца жур на ліс ты кай. Рых тую 
рэ парт ажы, удзель ні чаю ў здым ках 
да ку мен таль ных пра ек таў, ез джу ў 
ка ман дзі роў кі. Ня даў на быў вя лі кі 
пра ект «Лёс гі ган таў-2», дзе мы ў 
се рыі да ку мен таль ных філь маў рас-
па вя да лі пра са вец кія на ва год нія 
пра дук ты. Я ра біў фільм пра цэй-
лон скі чай. По тым асоб на яшчэ пад-
рых та ваў рэ пар таж пра Цэй лон.

— «Лёс гі ган таў-2» — гэ та да-
ку мен таль ныя філь мы з нот кай 
на сталь гіі. Як пра ца ва ла ся над 
пра ек там?

— Мне бы ло вель мі ці ка ва пра-
ца ваць, таму што я па мя таю ўсё з 
та го, пра што мы рас каз ва лі. Но вы 
год не абы хо дзіў ся без са вец ка-
га шам пан ска га, тра ды цый ны мі 
бы лі і бу тэрб ро ды з пры бал тый-

скі мі шпро та мі. Ус па мі ны пра чай 
бы лі не та кі мі яр кі мі, бо пра дукт у 
тыя ча сы быў у дэ фі цы це. Я зра-
біў адзін фільм, але з не мен шым 
за да валь нен нем па гля дзеў усе ас-
тат нія. На огул вель мі люб лю та кія 
пра ек ты і заў сё ды гля джу іх, на ват 
ка лі су стра каю на ін шых ка на лах. 
Мне па да ба ец ца ўспа мі наць, як 
усё бы ло ра ней, і па раў ноў ваць з 
тым, што ёсць сён ня.

— Чым аб умоў ле на ця га да 
да ку мен та ліс ты кі і ана лі ты кі?

— Ма ёй ці каў нас цю. На прык-
лад, рэ пар цёр ская пра ца — гэ та 
пра цэс, які па тра буе за не каль кі 
га дзін ства рыць пра дукт для эфі ру 
з мес ца па дзеі. Ты рас каз ва еш тое, 
што ба чыў. А тут ёсць час па раз-
ва жаць, пры ду маць ней кія ці ка выя 
ха ды ад люст ра ван ня па дзей і па да-
чы ма тэ ры я лу. Вось ка лі пра ца ваў 
над апош ні мі філь ма мі з рэ жы сё рам 
На тал ляй Жда но віч, то сам ба чыў, 
як яна двое су так з пра цы не сы хо-
дзі ла. На столь кі яе за ці ка віў пра ект, 
яна ўсё ней кія «фіш кі» пры дум ва-
ла. Мне так са ма вель мі па да ба ец ца 
пра ца ваць у гэ тым рэ чы шчы, і спа-
дзя ю ся, бу ду пра цяг ваць ру хац ца ў 
гэ тым кі рун ку. Маг чы ма, ства ра ю чы 
не чыс тую да ку мен та ліс ты ку, а, ска-
жам, спе цы яль ныя рэ парт ажы.

— Мо жа це ўспом ніць свае са-
мыя яр кія здым кі?

— Як пра ві ла, са мыя яр кія ўспа-
мі ны па кі да юць ці ка выя ка ман дзі-
роў кі. Ад на з іх бы ла ў Фран цыю, 
ка лі на ша збор ная па фут бо ле зма-
га ла ся там з фран цу за мі ў ква лі фі-
ка цыі на чэм пі я нат Еў ро пы. Ар га ні-
за ва лі ка ман дзі роў ку, і я па ехаў на 

матч, дзе бы ло сто ты сяч гле да чоў. 
І на ша ка ман да атры ма ла пе ра-
мо гу. Да гэ туль па мя таю ці шы ню 
на ста ды ё не і кры кі бе ла рус кіх 
ба лель шчы каў на су праць лег лым 
ба ку ста ды ё на. Я по тым не вя лі кі 
фільм пра тую па дзею зра біў. Бы-
лі і сум ныя здым кі, якія за ста лі ся 
ў па мя ці. На прык лад, я рых та ваў 
рэ парт ажы, ка лі раз біў ся са ма лёт 
з ра сій скі мі ха ке іс та мі. Мя не вы клі-
ка лі і ад пра ві лі на за дан не. Я быў 
аса біс та зна ё мы з Рус ла нам Са ле-
ем. Та ды я пе ра жыў, ба дай, са мае 
цяж кае за ўвесь час ма ёй пра цы 
на тэ ле ба чан ні. Асвят ляў і вы бух 
у мін скім мет ро... А вось пад час 
зды мак пра ек та «Сім ва лы пе ра мо-
гі» я ўдзель ні чаў у по шу ках астан-
каў са вец кіх сал дат у Поль шчы. 
На ўлас ныя во чы ба чыў ма гі лу, 
у якой у пяць сла ёў ля жа лі це лы 
за гі ну лых з іх уз на га ро да мі і аса-
біс ты мі рэ ча мі. Ві до ві шча жу дас-
нае. Ве да е це, ка жуць: ка лі адзін 
ча ла век за гі нуў — гэ та тра ге дыя, а 
ка лі пяць сот — то ста тыс ты ка. Але 
ж, на зі ра ю чы і ана лі зу ю чы па дзеі, 
ра зу ме еш: за кож ным за гі ну лым 
ста іць асоб ная гіс то рыя і сям'я.

— На што вар та звяр таць ува-
гу рэ пар цё рам, ка лі яны асвят-
ля юць та кія зда рэн ні?

— Ка лі браць мой во пыт, то я 
імк нуў ся прос та рас ка заць пра тое, 
што ад бы ло ся, пе ра даць апош нюю 
ін фар ма цыю. Ад нак ха це ла ся і ад-
люст ра ваць увесь тра гізм па дзей, 
знай сці та кія мо ман ты, якія да па-
маг лі б лю дзям усвя до міць маш-
таб зда рэн ня. Узяць тую ж авія-
ка та стро фу: за гі ну лі трыц цаць 

ма ла дых, па спя хо вых і шчас лі вых 
лю дзей. У іх бы лі сем'і, жыц цё 
на гад ва ла ма ру, але зда ры ла ся 
не па праў нае. Як свед чан не та-
го, што ні чо га не бы вае веч ным. 
У лю бы мо мант мож на стра ціць 
усё, та му трэ ба ца ніць сваё сён ня. 
Ка лі я апы нуў ся на «Мінск-Арэ не», 
дзе быў ар га ні за ва ны ве чар-рэ кві-
ем, то бы ло вель мі цяж ка. Увесь 
ста ды ён пла каў, там зна хо дзіц ца 
бы ло не маг чы ма, а трэ ба бы ло 
пры ехаць і зра біць за га дзі ну рэ-
пар таж...

— Ска жы це, а спраў ляц ца з 
форс-ма жор ны мі аб ста ві на мі 
ця жэй у кад ры аль бо за па ро-
гам сту дыі?

— Ка лі браць на ша Агенц тва 
тэ ле ві зій ных на він, то ў кад ры ты 
зна хо дзіш ся ў пра мым эфі ры. Тут 
вар та быць га то вым да не ча ка-
нас цяў у лю бую хві лі ну. Бы вае, 
вя ду чы ўжо рас каз вае на ві ны, а 
ў гэ ты час пе ра вёр ства ец ца план 
вы пус ку. І суф лёр мо жа па гас нуць, 
аль бо ча ла век, з якім ты на су вя-
зі ў эфі ры, рап там не ку ды зні кае. 
Та му важ на ўмець знай сці вый сце 
з лю бой сі ту а цыі. А ка лі пра мы 
эфір (па тры вы пус кі на дзень), то 
гэ та па ста ян нае на пру жан не. Рэ-
пар цёр ская ра бо та мае сваю спе-
цы фі ку. Са мо му трэ ба да мо віц ца 

пра здым кі, пры ехаць і за пі саць 
ма тэ ры ял, а по тым вяр нуц ца на 
сту дыю, каб зман ці ра ваць, на чы-
таць і вы даць пра дукт для эфі ру. 
Сю жэт за не каль кі га дзін — вя лі-
кая ра бо та. Яе не вы ка на еш якас-
на, ка лі не бу дзеш фа на там сва ёй 
спра вы. Жур на ліс ты ка на огул з лі-
ку тых пра фе сій, дзе па між пра цай 
і жыц цём ста іць знак роў на сці. У 
нас лю дзі пры хо дзяць у офіс ра-
ні цай і сы хо дзяць у дзе сяць га дзін 
ве ча ра. І так кож ны дзень, на ват 
без вы хад ных.

— На коль кі мне вя до ма, ва ша 
жон ка так са ма пра цуе на тэ ле-
ба чан ні. Як вам су іс на ван не ў 
ад ной пра фе сіі?

— Нам доб ра пра цу ец ца ў ад-
ной сфе ры. Я ве даю не ка то рыя 
пры кла ды сва іх ка лег, ка лі до ма 
ў іх уз ні ка юць не па ра зу мен ні з-за 
та го, як мож на пра ца ваць па 14 га-

дзін, увесь ты дзень. У на шай сям'і 
та кіх пы тан няў не ўзні кае. Ка лі я 
пра па даю на пра цы да но чы, то 
мая жон ка ве дае, што тут ад бы ва-
ец ца і ча му ўзнік ла не аб ход насць 
за тры мац ца. І я так са ма з ра зу-
мен нем ус пры маю яе пра цу, ка-
ман дзі роў кі. Мне на огул зда ец ца, 
калі хочаш не ча га да біц ца, трэ ба 
быць га то вым вы бі раць. Бо ў на-
шай пра фе сіі ты не мо жаш сыс ці 
да до му ў шэсць ве ча ра, па кі нуў шы 
не да роб ле ным сю жэт.

— На што не ха пае ча су з-за 
за гру жа нас ці на пра цы?

— Воль на га ча су ўво гу ле не ха-
пае. Я апош нім ча сам на ват спорт 
за кі нуў. За раз трэ ба ўвай сці ў курс 
спраў, асво іц ца на но вым мес цы. 
Ка лі вы зва ля еш ся поз на ве ча рам, 
то сіл не ха пае прос та прай сці ся па 
ву лі цы, азір нуц ца на во кал. Са дзіш-
ся ў ма шы ну і едзеш да до му, бо 
ра ні цай зноў ра на ўста ваць. Маг чы-
ма, з ча сам неш та зме ніц ца.

— Чым ці ка ві це ся, акра мя 
спор ту?

— Вель мі люб лю гры бы збі-
раць. Кож ны год ча каю на ды хо ду 
во се ні, і мы з сяб ра мі вы яз джа ем 
у лес. Я на ват не ве даю, ад куль 
у мя не гэ тае за хап лен не, але з 
за да валь нен нем пры свя чаю яму 
воль ны час.

— Якім ба чы це сваё жыц цё 
праз дзе сяць га доў?

— Спа дзя ю ся, пра ца ваць бу-
ду тут жа. Хо чац ца ве рыць, што і 
знеш не не вель мі змя ню ся, бо, ка-
лі пра цу еш на тэ ле ба чан ні, то гэ та 
мае зна чэн не. Ду маю, на той час я 
па ві нен ужо стаць та там. Што ты-
чыц ца Бел тэ ле ра дыё кам па ніі, без-
умоў на, хо чац ца, каб мы раз ві ва-
лі ся. Усё за ле жыць толь кі ад нас. 
Бы вае, да во дзіц ца чуць на ра кан ні, 
быц цам у нас ня ма ча го гля дзець, і 
я пра па ноў ваю: прый дзі це са сва-
ёй ідэ яй, я дам вам маг чы масць яе 
рэа лі за ваць. Ад нак па куль яшчэ 
ні хто не прый шоў. А на ша кі раў ніц-
тва заў сё ды пад трым лі вае доб рыя 
ідэі і да па ма гае нам іх ажыц ця віць. 
Ве ру, праз дзе сяць га доў мы вы-
рас цем.

Але на ДРАП КО

�

Ад на з га лоў ных на він гэ та га тыд ня — у 
Жан ны Фрыс ке рак апош няй ста дыі. Акра мя 
та го, што па ве дам лен ня мі аб гэ тым за поў-
не ны ўсе ін тэр нэт-сай ты і тэ ле эфір буй ных 
ка на лаў, гэ та яшчэ і асноў ная тэ ма аб мер ка-
ван ня за ся мей най вя чэ рай. Ну пры знай це ся: 
хоць раз за мі ну лыя пяць дзён га ва ры лі пра 
гэ та. Са зна ё мы мі, з ка ле га мі, з ся мей ні ка мі... 
Без умоў на, бя да. Без умоў на, шка да. Ма ла-
дая, пры го жая, па спя хо вая, толь кі дзі цят ка 
на ра дзі ла. І ка мяк у гор ле, і слё зы на ва чах 
— усё гэ та аб са лют на шчы ра (пры нам сі, у 
тую хві лі ну). Мы са праў ды так ду ма ем, так 
ад чу ва ем. Нас са праў ды гэ та кра нае і хва-
люе, і мы не-не дый па ду ма ем пра тое, якія 
мы чул лі выя ды ча ла веч ныя.

Толь кі вось... Да зволь це цы ніч нае пы тан-
не: а чым вы той ба га тай, зна ка мі тай, не да-
ся галь на да лё кай хво рай «зор цы» мо жа це 
да па маг чы? Ці ста не ляг чэй ад ва ша га хві-
лін на га спа чу ван ня і ад шчы рых слоў яе ма ці, 
баць ку, му жу, ма лень ка му сы ну? Пра гэ та, 
ве да е це, вель мі доб ра і так са ма (да руй це, 
пры хіль ні кі лі ры кі) цы ніч на на пі саў ка лісь ці ў 
дзён ні ку ра ман тык Пі мен Пан чан ка: «Мы хлу-
сім са бе і лю дзям, што пла чуць даж джы, ка лі 
нех та па мёр ці за гі нуў. Даж джам усё роў на. 
А пла ча ад на ці дзве...»

Раз ва жа ю чы пра гэ та, я пры га да ла гіс-
то рыю, якая зу сім ня даў на зда ры ла ся з ад-
ной зна ё май ба бу ляй. Клаў дзія Іва наў на ў 
свае во сем дзе сят дзе вяць за ста ла ся ад на 
— так атры ма ла ся. Лю бі мая дач ка па мер-
ла ў со рак во сем, сын з сям' ёй ата ба рыў ся 
да лё ка ад род на га до ма ў ста лі цы. Муж, з 
якім збі ра лі ся ад зна чаць за ла тое вя сел ле, не 
пе ра жыў смер ці дач кі: спа чат ку здзя ці неў, а 
пас ля хут ка і лёг ка ля яе на вяс ко вых кла дах. 
Ужо да рос лыя ўну кі хто дзе: нех та ў Мін ску, 
а нех та і на огул за мя жой свой лёс знай шоў. 
А Клаў дзія Іва наў на за ста ла ся жыць на вод-
шы бе вя лі кай вёс кі на мя жы Брэсц кай ды 
Гро дзен скай аб лас цей у ста рым, ста га до вым, 
пан скім яшчэ, до ме над за рос лай хмы за мі са-
жал кай, ся род таў шчэз ных, пэў на, па нам тым 
па са джа ных, ліп. І ехаць да сы на ці ўну каў ка-
тэ га рыч на ад маў ля ла ся. Жы ла, бы на ху та ры: 
да блі жэй шай ву лі цы мет раў пад трыс та, там 
у ха тах но выя лю дзі па ся лі лі ся. Яна над та і 
не ве да ла ні ко га, бо ку ды той ба бу лі ха дзіць 
— пра дук ты сын на вы хад ныя са ста лі цы ці 
са цы яль ны ра бот нік з кра мы пры вя зуць, а 
больш у вёс ку іс ці ні я кай па трэ бы ня ма, хі ба 
што смец це за нес ці ў спе цы яль ны кан тэй нер. 
Яго мяс цо выя ка му наль шчы кі ўста на ві лі на 
скры жа ван ні дзвюх ву ліц, зу сім не да лё ка — з 
паў кі ла мет ра ад ха ты Клаў дзіі Іва наў ны. Яна 
той шлях ра зы са два на ты дзень і пра тэп ва-
ла: не збі раць жа смец це ў два ры...

Гэ та са мае смец це ба бу лю і пад вя ло. Уба-
чы ла яна, што мя шок поў ны, і вы ра шы ла за-
нес ці ў кан тэй нер. Па ча каць да ра ні цы з ней кіх 
толь кі ёй вя до мых мер ка ван няў ну ні як нель га 
бы ло. Дый час, па яе сло вах, быў ня поз ні — 
ней кіх дзе вяць га дзін ве ча ра (ка лі не браць 
пад ува гу, што на ву лі цы быў ка нец каст рыч ні-
ка і лу піў ха лод ны дождж). Ка ра цей, на су ну ла 
ба бу ля га лё шы і па нес ла ў цем ры (ліх та роў 
на яе шля ху не бы ло ні вод на га) тое смец це 
вы кі даць. Да кан тэй не ра яна дай шла, а вось 
на зад — зра зу ме ла: не змо жа. Но гі па да гну-
лі ся і слу хаць ад мо ві лі ся. Даб ра ла ся Клаў дзія 
Іва наў на да брам кі, за якой у глы бі ні два ра 
пры вет на свя ці лі ся вок ны ха ты, і ста ла клі каць 
на да па мо гу. Клі ка ла ці ха, з апош ніх сіл. На 
га нак вый шаў не зна ё мы ма ла ды муж чы на. 
«Ча го вам?» — гук нуў зда лёк. «Да па ма жы-
це, я не ма гу іс ці», — ледзь змаг ла ад ка заць 
ба бу ля. Му жык па ста яў з хві лі ну, раз вяр нуў ся 
і пай шоў у ха ту. Да рэм на Клаў дзія Іва наў на ча-
ка ла, што ён вер нец ца. Свят ло ў вок нах хут ка 
па ту шы лі, і ба бу ля зноў за ста ла ся сам-на сам 
з ха лод най мок рай цем рай.

Яна пад па ўзла да су сед ніх ва рот, па гу ка-
ла, коль кі ха пі ла сіл, але з дых тоў на га цаг ля-
на га до ма ні хто не вый шаў: мо жа, не па чу лі, 
а мо жа, не за ха це лі са бе праб лем. І та ды 
Клаў дзія Іва наў на вы ра шы ла паўз ці да до му. 
Уз доўж пла тоў, па мок рай гні лой тра ве. Але 
цем ра і слё зы зу сім асля пі лі і збі лі з да ро гі, і 
ба бу ля за па ўзла ў хмы зы ка ля са жал кі, з якіх 
ужо не змаг ла вы брац ца да ра ні цы.

Яе, змерз лую, у ад ной ка мі зэль цы ды гу-
ма вых га лё шах, вы пад ко ва знай шла ў хмы-
зах вяс ко вая паш тар ка, што пры нес ла баб цы 
пен сію. Клаў дзія Іва наў на вы жы ла, але спра ва 
скон чы ла ся ін суль там, а пас ля — яшчэ ад ным. 
Ба бу ля амаль аслеп ла і не мо жа ха дзіць. Яна 
за раз у сы на ў Мін ску і ні на ко га крыў ды не 
тры мае, на ват на та го дзе цю ка, які на прось бу 
аб да па мо зе толь кі клям кай ляп нуў. «Мо жа, у 
яго якія важ ныя пры чы ны бы лі», — раз важ лі ва 
га во рыць Клаў дзія Іва наў на. Мо жа. На прык-
лад, гля дзе лі з жон кай па тэ ле ві за ры «Ня хай 
га во раць» ці неш та па доб нае і так пе ра жы ва лі 
за ге ро яў рэ алі ці-шоу ці «зо рак», якія то ле чац-
ца, то раз вод зяц ца, то дзя цей або ма ё масць 
дзе ляць... І што ім бы ло да ней кай ні ко му не 
вя до май ста рой, якая неш та там шап та ла ноч-
чу ка ля брам кі?..

Спы ні це ся на хві лі ну, са спа чу ван нем раз-
ва жа ю чы пра хво рую Жан ну Фрыс ке. Пры-
слу хай це ся. Мо жа, нех та ці хень ка про сіць аб 
да па мо зе. Зу сім бліз ка — у вас ка ля па ро га. А 
вы, у за хап лен ні ад улас най жа лас лі вас ці ды 
ча ла веч нас ці, прос та гэ та га не чу е це.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ

�

Бе ла рус кі спя вак 
Тэа (Юрый Ва-

шчук) вы сту піць на сцэ не «Еў ра ба-
чан ня-2014» 8 мая, у дру гой па ло ве 
дру го га паў фі на лу. Гэ та ста ла вя до ма 
пад час па пя рэд ня га лё са ван ня кра ін 
— удзель ніц кон кур су, што ад бы ло ся 
дня мі ў мэ рыі Ка пен га ге на.

Вы зна чы ла ся і кан чат ко вая коль касць 
удзель ні каў сё лет ня га шоу — іх бу дзе 
37. У пер шым паў фі на ле «Еў ра ба чан ня», 

6 мая, вы сту пяць прад стаў ні кі 16 кра ін, у 
дру гім — 15. У ад ным «ко шы ку» з Бе ла-
рус сю зна хо дзяц ца Аў стрыя, Гру зія, Грэ-
цыя, Із ра іль, Ір лан дыя, Літ ва, Ма ке до нія, 
Маль та, Нар ве гія, Поль шча, Сла ве нія, Ру-
мы нія, Фін лян дыя і Швей ца рыя. Су се дзі ж 
па пост са вец кім бло ку — Ра сія, Укра і на, 
Лат вія, Эс то нія, Азер бай джан, Ар ме нія і 
Мал до ва, якія тэ а рэ тыч на маг лі пад тры-
маць на шу кра і ну, во ляй лё са ван ня тра пі лі 
ў пер шы паў фі нал ра зам з Ал ба ні яй, Бель-
гі яй, Венг ры яй, Іс лан ды яй, Ні дэр лан да мі, 

Пар ту га лі яй, Сан-Ма ры на, Чар на го ры яй 
і Шве цы яй. Па рад ка выя ну ма ры вы ступ-
лен няў прад зю са ры шоу вы зна чаць кры-
ху паз ней. Та кая сіс тэ ма раз мер ка ван ня 
кан кур сан таў, хоць і не ўсім удзель ні кам 
прый шла ся да спа до бы, дзей ні чае на «Еў-
ра ба чан ні» ўжо дру гі год — з мэ тай зра-
біць шоу больш эфект ным і вы клю чыць, 
на прык лад, вы ступ лен не не каль кіх лі рыч-
ных вы ка наў цаў запар.

10 мая ў фі на ле, ку ды тра пяць па дзе сяць 
леп шых вы сту поў цаў з кож на га паў фі на лу, 

кам па нію ім скла дуць яшчэ 6 кан кур сан таў. 
Гэ та прад стаў ні кі «вя лі кай пя цёр кі» кра ін 
— за сна валь ні каў «Еў ра ба чан ня» (Вя лі ка-
бры та ніі, Гер ма ніі, Іс па ніі, Іта ліі і Фран цыі) 
і прад стаў нік Да ніі як кра і ны — гас па да ра 
кон кур су.

Як ча ка ец ца, на хва лю 59-га між на-
род на га пе сен на га кон кур су «Еў ра ба чан-
не-2014» на стро яц ца ка ля 170 міль ё наў 
ча ла век з 40 кра ін све ту, дзе пла ну ец ца 
транс ля цыя шоу.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Іван МІ ХАЙ ЛАЎ: 

«ЖУР НА ЛІС ТЫ КА З ТЫХ ПРА ФЕ СІЙ, 
ДЗЕ ПА МІЖ ПРА ЦАЙ І ЖЫЦ ЦЁМ СТА ІЦЬ ЗНАК РОЎ НА СЦІ»

Бы вае, да во дзіц ца чуць на ра кан ні, быц цам у нас 
ня ма ча го гля дзець, і я пра па ноў ваю: прый дзі це 
са сва ёй ідэ яй, я дам вам маг чы масць 
яе рэа лі за ваць. Па куль яшчэ ні хто не прый шоў. 

ВО ЛЯЙ ЛЁ СУ І ПРАД ЗЮ СА РАЎ

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

ЛІ МІТ 
ЧА ЛА ВЕЧ НАС ЦІ

Ча му мы ня рэд ка здоль ныя спа чу ваць лю дзям на не да ся галь най 
ад лег лас ці і не ба чым бя ды тых, ка му мо жам рэ аль на да па маг чы?


