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— Як мож на атры маць гэ ту па слу гу?
— Шля хам за клю чэн ня да га во ра з «Бел-

тэ ле ка мам» ва ўсіх рэ гі ё нах кра і ны аль бо з 
CosmosTV на тэ ры то рыі Мін ска і Мін скай воб-
лас ці. Гэ тыя два апе ра та ры атры ма лі та кое 
пра ва. З ця гам ча су, я ду маю, бу дуць да лу-
чац ца яшчэ апе ра та ры па ме ры вы зва лен ня 
час тот на га рэ сур су. Зна чыць, бу дзе кан ку-
рэн цыя, маг чы масць вы ба ру. І мы вель мі раз-
ліч ва ем на тое, што да 2020 го да ў нас бу дзе 
ка ля 400 ты сяч аба не нтаў эфір на га ліч ба ва га 
тэ ле ба чан ня. Ёсць жа прос та мес цы, ку ды 
эка на міч на ня вы гад на пра во дзіць ка бель. Па-
га дзі це ся: 32 ка на лы ле пей, чым 8.

— А тым, хто пад клю ча ны да CosmosTV 
даў но, што ра біць?

— Тых, хто сён ня з'яў ля ец ца аба не нтам 
ка бель на га тэ ле ба чан ня, пра цэс пе ра хо ду ад 
ана ла га ва га да ліч ба ва га сіг на ла аб са лют на 
не па ві нен тур ба ваць. За іх усю пра цу зро біць 
апе ра тар. На ват у са мым край нім вы пад ку 
апе ра тар мае тэх ніч ныя маг чы мас ці для кан-
вер та цыі ліч ба ва га сіг на лу ў ана ла га вы, каб 
ён дай шоў да ва ша га тэ ле ві за ра. Зра зу ме ла, 
што боль шасць апе ра та раў сён ня ак тыў на 
ўка ра ня юць ліч ба вы фар мат. Ка лі ў вас ёсць 
кант ракт з ка бель шчы кам, то хва ля вац ца ня-
ма ча го: вы ў 2015 го дзе аб са лют на не за ўва-
жы це, што неш та змя ні ла ся.

— Атрым лі ва ец ца, што ка мер цый ныя 
муль ты плек сы ўвой дуць аў та ма тыч на ў па-
ке ты Cosmos TV?

— Не, гэ та дзве роз ныя па слу гі. Тое са мае, 
як вы вы бі ра е це, на прык лад, ба за вы ці па шы-
ра ны па кет «Бел тэ ле ка ма». Прос та як ад на з 
па слуг кам па ніі. Гэ та бу дзе асоб ны да га вор з 
асоб най па слу гай.

— А як вы ста ві це ся да та го, што лю дзі 
пе ра хо дзяць на CosmosTV, ZALA і інш. за-
мест эфір на га вя шчан ня?

— Ка лі б сён ня ўся кра і на ка рыс та ла ся ка-
бель ным тэ ле ба чан нем, для нас бы ло б на-
шмат менш пы тан няў з пе ра хо дам на ліч ба-
вае. Нам та ды не па трэб ны бы лі б вы дат кі на 
эфір ныя пе ра да чы. Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі 

пе рад са бою ста віць дзве асноў ныя за да чы. 
Па-пер шае, па він ны вы кон вац ца за ко ны, звя-
за ныя з рас паў сюдж ван нем пра дук цыі СМІ. У 
гэ тым сэн се нам аб са лют на ўсё роў на, рас паў-
сюдж ва ец ца тэ ле ві зій ны ка нал праз ка бель, 
у эфі ры, праз ма біль ны тэ ле фон, план шэт ці 
яшчэ неш та. Гэ та ўсё роў на за ста ец ца рас-
паў сю джан нем пра дук цыі СМІ. Дру гі мо мант 
— гэ та пы тан не да ступ нас ці ін фар ма цыі для 
лю дзей. І з гэ та га пунк ту гле джан ня мы для 
ся бе вель мі вя лі кае зна чэн не на да ём ме на ві та 
эфір на му ліч ба ва му тэ ле ба чан ню, бо сён ня 
гэ та адзі ны эка на міч на аб грун та ва ны спо саб 
унут ры кра і ны да брац ца да сель скай мяс цо-
вас ці, бо ка бе ля там ня ма і не бу дзе ні ко лі. Ці 
не бу дзе да та го мо ман ту, па куль не зной дуць 
тэх на ло гію тан най вы твор час ці гэ та га ка бе-
ля. Ха ця ўсё роў на за ста нуц ца ман таж ныя 
ра бо ты. А пра вес ці ка бель дзе ля ча ты рох да-
моў у вёс цы эка на міч на ня вы гад на. Та му для 
нас вель мі важ на, што мы ў сель скую мяс цо-
васць да ём ін фар ма цый ны па кет, су па стаў-
ны з умо ва мі го ра да. Я ду маю, што па ме ры 
вы зва лен ня ана ла га вых час тот ка мер цый ныя 
муль ты плек сы бу дуць так са ма да ступ ны мі ў 
эфі ры і там. Між ін шым, мы вель мі раз ліч-
ва ем на тое, што ў гэ тым па ке це бу дзе рас ці 
коль касць бе ла рус кіх ка на лаў ці бе ла рус кіх 
вер сій ка на лаў. Адап та цыя на на цы я наль ных 
умоў заў сё ды па трэб на.

— Зна чыць, 8 тэ ле ка на лаў па він ны быць 
аб са лют на ў кож ным до ме?

— На ту раль на. З кім бы вы ні за клю чы лі 
да га вор, дзе б вы ні гля дзе лі тэ ле ві зар на тэ-
ры то рыі Бе ла ру сі, апе ра тар аба вя за ны вам 
да ста віць аба вяз ко выя 8 ка на лаў. Ка лі ў вас 
ча го-не будзь не ха пае, ёсць усе пад ста вы для 
зва ро ту ў Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі, каб сі ту а-
цыя бы ла вы праў ле на.

— Быў час, ка лі на зі раў ся не да хоп на 
пры лаў ках ма га зі наў пры ста вак для тэ ле-
ві за раў. Ці ёсць та кая праб ле ма сён ня?

— Ган даль гэ ты ба ланс ужо вы пра віў. І ду-
маю, што та кіх праб лем у 2014 го дзе ў нас не 
бу дзе. Мы тры ма ем на кант ро лі тыя мес цы, 
дзе ад бы ва ец ца ад клю чэн не ана ла га ва га вя-
шчан ня.

— Ці зме ніц ца ца на на пры стаў кі ця гам 
го да?

— Ня ма пад стаў ду маць, што ца на знач на 
па вы сіц ца. На пэў на, што так і за ста нец ца ў 
ра ё не 200-300 ты сяч за пры стаў ку прос тай 
кан струк цыі.

— Як вы лі чы це: ле пей на быць но вы тэ-
ле ві зар ці пры стаў ку?

— Што та кое тэ ле ба чан не? Чым яно тры-
мае гле да ча? У пер шую чар гу якас цю «кар-
цін кі». І я, шчы ра ка жу чы, куп ляў бы больш 
су час ны тэ ле ві зар. Бо ён дае цэ лы шэ раг да-
дат ко вых функ цый. А пры стаў ка... Ра зу ме е це, 
сён ня, на прык лад, за роз ных тэх ніч ных пры-
чы н мы не паў сюль мо жам за пус ціць ка мер-

цый ны муль ты плекс. І, ад па вед на, лю дзі на-
бы ва юць пры стаў ку для та го, каб гля дзець 8 
аба вяз ко вых агуль на да ступ ных пра грам. Але, 
умоў на ка жу чы, праз год, ка лі мы час та ту вы-
зва лім, ча ла ве ку да вя дзец ца за мя ніць сваю 
пры стаў ку на тую, якую яму вы дасць апе ра тар 
ка мер цый на га муль ты плек са. І атрым лі ва юц-
ца ліш нія вы дат кі. А ка лі вы ўжо ку пі лі доб ры 
су час ны тэ ле ві зар, то ка мер цый ную пры стаў-
ку да дуць у крэ дыт.

— Але ж у кра ме мо гуць пра па на ваць 
та вар, які не бу дзе ад па вя даць усім тэх ніч-
ным па тра ба ван ням. Як лю дзям аба ра ніць 
ся бе?

— Уво гу ле про даж та кой пра дук цыі ўжо 
за ба ро не ны з 1 сту дзе ня 2013 го да. Та му спа-
жы вец, яко му пра да лі «не су час ны» тэ ле ві зар, 
без умоў на, мае пра ва на вяр тан не гро шай і 
на быц цё ад па вед най тэх ні кі.

— У чым га лоў ны сэнс пе ра хо ду на ліч-
ба вае вя шчан не?

— Сэнс у тым, што ча ла век атры мае: до-
ступ да ін фар ма цыі, якасць пры ёму сіг на ла, 
якасць «кар цін кі». А ў вы ні ку — па тан нен не 
гэ тай па слу гі, бо за мест вась мі пе ра дат чы каў 
для асноў на га па ке та нам па трэ бен толь кі 
адзін.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

Ужо сён ня 97,5% на сель ніц тва ма юць 
до ступ да но ва га фар ма ту тэ ле вя шчан ня. 
Яшчэ кры ху — і ана ла га вы сіг нал ста не 
тэх на ло гі яй з мі ну ла га. Як ама та ры 
тэ ле ба чан ня пад рых та ва лі ся да су стрэ чы 
з ім у но вым, ліч ба вым аб ліч чы? Пра гэ та 
«Звяз да» па ці ка ві ла ся ў жы ха роў ад на го 
з рэ гі ё наў Бе ла ру сі.

ЗРУЧ НЫЯ СЭР ВІ СЫ
На зваць ся бе ама тар кай тэ ле ба чан ня Свят-

ла на Кас пя ро віч не мо жа. Са школь ных га доў 
яна ах вот ней чы тае кні гі, чым гля дзіць філь мы 
ды тэ ле пе ра да чы. Ад нак, як і мно гія бе ла ру сы, 
ка лі-ні ка лі ба віць час і пад «акам па не мент» тэ-
ле ві за ра, на прык лад, збі ра ю чы ся на пра цу ці 
ад па чы ва ю чы пас ля яе. Дзве га дзі ны на дзень 
ува га Свят ла ны Ле а ні даў ны ад да ец ца ў рас-
па ра джэн не ін фар ма цый ных вы пус каў і доб-
ра га філь ма. Што важ на — у но вай якас ці.

— На ліч ба вае тэ ле ба чан не на ша сям'я 
пе рай шла яшчэ два га ды та му. Як толь кі ін тэр-
ак тыў нае ка бель нае ТБ Zala па ча ло на бы ваць 
па пу ляр насць, муж, які вель мі лю біць роз ныя 
но ва ўвя дзен ні, пад клю чыў яго, — дзе ліц ца 
сва ім во пы там пе ра хо ду на «ліч бу» спа да-
ры ня Свят ла на. — Шчы ра ка жу чы, ні ра зу 
не па шка да ва лі. Якасць «кар цін кі» на шмат 
леп шая ў па раў на нні з ана ла га вай. Ёсць маг-
чы масць за пі саць фільм, пе ра ма таць яго на-
зад, а га лоў нае, вы браць зруч ны час, ка лі і 
што гля дзець.

Праб ле му, як пры няць ліч ба вы сіг нал, сям'я 
Кас пя ро ві чаў вы ра шы ла дву ма спо са ба мі: ку пі лі 
но вы тэ ле ві зар і спе цы яль ную пры стаў ку для ста-
ро га. А вось з за га на мі ка бель на га ТБ, ка лі пад-
час ін тэн сіў ных спа жы вец кіх за пы таў яно «пад ві-
сае», пры хо дзіц ца мі рыц ца і да гэ туль. Пры чы на ў 
тым, што тэ ле фон ныя сет кі за ста лі ся ра ней шы мі, 
а на груз кі на іх на шмат уз рас лі.

— Пе рай сці на ліч ба вае тэ ле ба чан не мы з 
му жам пе ра ка на лі і свяк роў. На бы лі ёй спе-
цы яль ную вась мі ка наль ную пры стаў ку, та му 
ця пер тэ ле ві зар ма мы не мае праб лем з пры-
ёмам сіг на лу: вы ява не «сня жыць», не «ска ча», 
мае цу доў ную якасць ко ле ру. Як ні шка да гэ-
та пры зна ваць, але для адзі но ка га па жы ло га 
ча ла ве ка бла кіт ны эк ран ледзь не га лоў ная 
за ба ва ў жыц ці. Час, ка лі ад на вяс коў цы збі ра-
лі ся на вя чор кі, без зва рот на мі нуў. Та му ця пер, 
асаб лі ва доў гі мі зі мо вы мі ве ча ра мі, тэ ле ві зар у 
вёс цы — са праўд нае вы ра та ван не.

ВЫ РА ТА ВАН НЕ 
ДЛЯ СА МОТ НЫХ

Ма рыі Пяст рак спя шац ца ра ні цай ня ма 
ку ды. У свае 80 га доў жан чы на пра чы на-
ец ца хут чэй з пер шы мі пеў ня мі, чым з па-
жа дан ня мі доб рай ра ні цы ад тэ ле вя ду чых. 
Доў га гля дзець тэ ле ві зар ёй не да зва ля юць 
праб ле мы са зро кам, ад нак доб ры фільм 
ці се ры ял ды вя чэр ні вы пуск на він роз ных 
тэ ле ка на лаў — аба вяз ко вая пра гра ма-мі ні-
мум на дзень.

— Заў сё ды ста ра юся са чыць, што ад бы ва-
ец ца не толь кі ў Бе ла ру сі, але і за яе ме жа мі. 
Та му з ах во тай гля джу і ра сій скае «Вре мя», і 
бе ла рус кую «Па на ра му». Плюс се ры ял які-не-
будзь ця гам дня «злаў лю». Вось і атрым лі ва-
ец ца, што не менш за 3-4 га дзі ны пры свя чаю 
тэ ле ба чан ню, — рас каз вае Ма рыя Ан то наў на. 
— Вя до ма, што вяс ною, ле там і во сен ню столь-
кі ча су пе рад тэ ле ві за рам не баў лю. То ў ага ро-
дзе пра цую, то па гас па дар цы за ві ха ю ся. Ужо 
не ад ной чы ўпэў ні ва ла ся: ка лі моц на ба ліць 
га ла ва, трэ ба іс ці пра ца ваць на зям лі. Лю бая 
хва ро ба ўмо мант пра хо дзіць! Ад нак зі мой, ка лі 
хат ніх спраў ста но віц ца на шмат менш, тэ ле ві-
зар уклю чаю час цей. Зда ец ца, быц цам хтось ці 
ёсць по бач і не так са мот на ў ха це.

Ліч ба вым тэ ле ба чан нем спа да ры ня Ма рыя 
па куль не ка рыс та ец ца. Дач ка Свят ла на, праў-
да, яшчэ год та му па кла па ці ла ся і на бы ла 
спе цы яль ную пры стаў ку. Ад нак ба бу ля ка-
рыс та ла ся ёй зу сім не доў га, бо апа ра ту ра 
па во дзі ла ся бе не вель мі па слух мя на, увесь 
час «за яда ла». Та му сён ня Ма рыя Ан то наў на 
зда воль ва ец ца звык лым ана ла га вым сіг на лам 
і пла нуе пе рай сці на ліч ба вы кры ху паз ней.

АЦА НІЎ ШЫ МО ЛА ДЗЕ ВЫМ 
ВО КАМ

Яў ген Куш нер, 20-га до вы хло пец, у вы ба-
ры па між тэ ле ба чан нем і ін тэр нэ там пе ра ва гу 
ад дае апош ня му.

— Так зруч на, дый сам ма гу вы бі раць, што 
чы таць-гля дзець-слу хаць, — тлу ма чыць ён. 
— Плюс шмат пра цую, та му ча су на пра гляд 
тэ ле ві за ра за ста ец ца зу сім ма ла. Ра ней до ма 
бы ло звы чай нае і спа да рож ні ка вае тэ ле ба чан-
не, ле тась пад клю чы лі ліч ба вае ін тэр ак тыў-
нае. І яно, на мой суб' ек тыў ны по гляд, мо жа 
стаць ня дрэн ным кан ку рэн там для ін тэр нэ ту. 
Як мі ні мум, у да чы нен ні да ста рэй ша га па ка-
лен ня з кан сер ва тыў ным гус там.

Яў ген, ад зна ча ю чы пе ра ва гі ліч ба ва га ТБ, 
пе ра ка на ны, што па раў ноў ваць яго з ін шым не 
мае сэн су. «Ліч ба» да зво ліць вя шчан ню ак тыў-
на раз ві вац ца і пра па ноў ваць гле да чам больш 
но вых і якас ных па слуг.

— Гля дзець «кар цін ку» но ва га стан дар ту 
ды на но вым тэ ле ві за ры — су цэль ная пры ем-
насць. Плю сы та ко га ТБ мож на пе ра ліч ваць 
бяс кон ца: вя лі кі тэ ма тыч ны асар ты мент ка-
на лаў на лю бы густ, якасць і хут касць вя-
шчан ня, ін тэр ак тыў ныя функ цыі пе ра мот кі, 
спы нен ня ці пер са наль на га за ка зу ві дэа... 
Зра зу ме ла, на па чат ку без скла да нас цяў не 
абы сці ся. Усё ж ста рэй ша му па ка лен ню за-
сво іць кі ра ван не но вы мі тэх на ло гі я мі не так 
лёг ка. Але аб са лют на маг чы ма! Прос та трэ ба 
трап ляць у такт з ча сам.

�   � �
Сён ня па тэ ле фо не 172 кож ны мо жа да ве-

дац ца ці ўдак лад ніць не зра зу ме лыя мо ман ты, 
што да ты чац ца пе ра хо ду на ліч ба вае тэ ле вя-
шчан не. Як мы пе ра ка на лі ся пас ля гу тар кі з 
не ад ным дзя сят кам ама та раў ТБ, гэ тую спра-
ву яны не ад цяг ва юць да апош ня га мо ман ту. 
Тэ ле вя шчан не пад рых та ва ла ся да жыц ця на 
ліч ба вых рэй ках. Гля дач су стра кае яго ў поў-
ным тэх ніч ным уз бра ен ні. За ста ло ся толь кі 
зра біць за вяр шаль ны, але не апош ні крок 
на су страч.

Лю боў КАС ПЯ РО ВІЧ

�

«8 КА НА ЛАЎ ПА ВІН НА БЫЦЬ...»

Спіс 8 ка на лаў 
асноў на га па ке та 

(1-ы муль ты плекс)
1. Бе ла русь-1
2. Бе ла русь-2
3. Бе ла русь-3
4. Агуль на на цы я наль нае тэ ле ба чан не 

(АНТ)
5. Ста ліч нае тэ ле ба чан не (СТБ)
6. РТР-Бе ла русь
7. НТБ-Бе ла русь
8. МІР

ДА РЭ ЧЫ
Апош ні мі раз ві та юц ца з ана ла га вым 

сіг на лам Сто лін, Ма зыр, Тра ке ні кі, Ка ло-
дзі шчы, Ста рыя Да ро гі і Са лі горск. Поў-
ны гра фік ад клю чэн ня мож на знай сці на 
сай це Бе ла рус ка га ра дыё тэ ле ві зій на га пе-
ра да валь на га цэнт ра www.brtpc.by.
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Па ход у на родПа ход у на род  ��

АМА ТА РЫ ТБ ТАК СА МА 
ПЕ РА ХО ДЗЯЦЬ НА ЛІЧ БА ВЫЯ «РЭЙ КІ»

Як ні шка да гэ та пры зна ваць, 
але для адзі но ка га па жы ло га 
ча ла ве ка бла кіт ны эк ран 
ледзь не га лоў ная за ба ва ў жыц ці.

Ка ляд кі — доб рыя свят кі... Яшчэ 
і тым, што він ша ваць з імі мож на 
доў га. Як, да рэ чы, і з Но вым 
го дам. Але ж коль кі вя ро вач цы 
ні віц ца, а ка нец бу дзе: трэ ба 
вы но сіць ёл ку. І трэ ба, яшчэ 
раз пе ра чы таў шы, па клас ці ў 
рэ дак цый ны ар хіў він ша валь ныя 
паш тоў кі, ліс ты-пры знан ні, 
ліс ты-па жа дан ні, у якіх не 
абы шло ся і без роз ду маў — пра 
мо ву, га зе ту, жыц цё.

«Я вы піс ваю «Звяз ду» з 1987 го да, 
бо яе ўсё жыц цё вы піс ваў мой баць-
ка. Ён ха дзіў у шко лу ў вёс цы Верх-
вень, і ней кі час яго на стаў ні кам быў 
Якуб Ко лас, а ка лі слу жыў у вой ску, 
то сяб ра ваў з Кан дра там Кра пі вой, 
— па ве дам ляе Га лі на Яну а раў на РА-
ГОЎ СКАЯ з Жо дзі на. — У 1937-м 
та ту арыш та ва лі за тое, што ён чы таў 
лю дзям кні гі. Іх бы ло вель мі шмат! 
Ды та кіх, што за раз ца ны б не ме лі! 
А та ды ўсе іх скі да лі ў ку чу і спа лі лі на 
на шым га ро дзе. У сям'і за бра лі вя лі кі 
драў ля ны дом, ка ро ву, ка ня, ма ла тар-
ню... Кам пен са цыю за па бу до вы толь-
кі абя ца лі, а вось за ка ро ву за пла ці лі 
30000 руб лёў. За іх, як ця пер пом ню, 
я ку пі ла фі ран кі на ад но акно...»

«За сваё жыц цё, — па ве дам ляе 
ша ноў ная Га лі на Яну а раў на, — я пра-
чы та ла больш як 2 ты ся чы кніг. А што 
да «Звяз ды», то на ват фа та гра фія 
ёсць, дзе я з лю бі май га зе тай».

Ксе ра ко пія гэ та га здым ка, што на-
зы ва ец ца, да да ец ца. Маг чы ма, для 
та го, каб мы, тыя, хто ства рае «Звяз-
ду», маг лі яшчэ раз пе ра ка нац ца, што 
чы та юць га зе ту лю дзі вель мі пры го-
жыя — ва ўсіх ад но сі нах.

Па цвяр джэн нем та му і ліст з вёс-
кі Ві ка ра ві чы Сто лін ска га ра ё на. «З 
юнац кіх га доў я за хап ляў ся ра шэн-
нем шах мат ных за дач. «Звяз да» та ды 
дру ка ва ла іх, зда ец ца, раз на ты дзень 
і пры ва бі ла ме на ві та гэ тым, — па ве-
дам ляе наш пад піс чык з 1961 (!) го да 
Мі ка лай Аляк се е віч ШЫ ЛА. — По-
тым мя не за ці ка ві лі і ар ты ку лы, бо ў 
га зе це пра ца ва лі вы дат ныя жур на-
ліс ты».

Ша ноў ны чы тач уз гад вае мно-
гія проз ві шчы, уз гад вае ча сы, ка лі 
вель мі ж ба га тай на ней кія ці ка він кі 
бы ла «Хат няя эн цык ла пе дыя», ка лі 
«Звяз да» дру ка ва ла па ра ды ры ба ло-
вам, ку лі на рам, таб лі цы пер шын ства 
па фут бо ле, ха кеі... Ён лі чыць, што і 
ця пер гэ тыя ма тэ ры я лы бы лі б за па-
тра ба ва ны мі. А яшчэ: «Нам, чы та чам, 
ха це ла ся б больш ве даць пра ня прос-
тую на шу гіс то рыю. Тым больш, што 
ця пер рас кры ва юц ца ар хі вы страш-
ных 30-х га доў, ха це ла ся б гу та рак 
з людзь мі са праў ды зна ка мі ты мі, ар-
ты ку лаў пра роз ныя ку точ кі Бе ла ру сі 
і ін шых да лё кіх кра ін, ха це ла ся б, каб 
«Звяз да» па-ра ней ша му зма га ла ся 
за бе ла рус касць».

Гэ тай ба лю чай тэ ме пры све ча ны 
ін шыя ліс ты. «Хто б што ні ка заў, а 
бе ла рус кай мо ве па трэб на да па мо га. 

У тых, хто лі чыць іна чай, я спы таў бы, 
коль кі ў нас бе ла рус ка моў ных сад коў, 
школ і ўні вер сі тэ таў, як вы ка рыс тоў-
ва ец ца пер шая з дзяр жаў ных моў у 
дзяр жаў ных жа ўста но вах? А на тэ ле-
ба чан ні?.. Упэў не ны, ка лі да леп ша га 
ні чо га не мя няць, — пі ша Ва ле рый 
Гаў рыш з ЧА ВУ САЎ, — мы стра цім 
мо ву, стра цім усё, што ство ра на на-
шым на ро дам, на шы мі кла сі ка мі, бо 
не бу дзе ка му слу хаць бе ла рус кія пес-
ні, не бу дзе ка му чы таць бе ла рус кія 
кні гі, якія б та ле на ві тыя яны ні бы лі... 
А тво ры ёсць! Ня даў на я пе ра чы таў 
«Знак бя ды» Бы ка ва. Апо весць, зда-
ва ла ся б, а ў ёй — уся гіс то рыя кра і ны 
ад ка лек ты ві за цыі да па чат ку вай ны. 
Ці ка ва, ко рат ка, бліз ка! Толь кі чы тай, 
на бі рай ся ро зу му ды га на ры ся сва-
ёй мо вай, сва і мі зем ля ка мі-бе ла ру-
са мі...»

«Ве даю, што ары гі наль най не бу-
ду: час ад ча су ў прэ се з'яў ля юц ца 
аб грун та ва ныя до пі сы то за ці каў ле-
ных на ву коў цаў-лінг віс таў, то прос та 
не абы яка вых лю дзей пра стан на шай 
та па ні мі кі і, у пры ват нас ці, мік ра та па-
ні мі кі — гэ та зна чыць, на зваў крам і 
ка вяр няў, ай чын ных вы ра баў і г.д. Ды 
толь кі, пра бач це, дзе вы ні кі?» — пы-
тае спа да ры ня А. БА ЛОШ КА з Мін-
ска і пры во дзіць пры кла ды, па якія, 
што на зы ва ец ца, да лё ка ха дзіць не 
трэ ба, бо яны ва ўсіх на ві да во ку, ва 
ўсіх на слы ху: «Ну вось, на прык лад: 
ці на зы вае хто ўкра ін ца (пра шу пра-
ба чэн ня!) хах лом, рус ка га — ка ца пам 
ці па ля ка — ля хам?.. Ну хі ба за во чы, 
шэп там, каб яны не па чу лі. Што ж мы, 
бе ла ру сы? Зне ва жаль ны мі для сябе 
«буль ба ша мі» мы, атрым лі ва ец ца, 
яшчэ і га на рым ся, на зы ва ю чы так ва-
ду, га рэл ку, ды што там — на ват но вы 
га ту нак хле ба! Сло ва «Бульбашъ» па-
гас па дар ску, на ўсю сця ну «раз ляг ло-
ся» ў цэнт ры ста лі цы — на ўні вер са ме 
«Цэнт раль ны». Там жа, на па лі цах і, 
вя до ма ж, на лю бы густ — пра дук цыя 
прад пры ем ства. Яе ў якас ці бе ла рус-
ка га су ве ні ра гос ці кра і ны вя зуць у 
су сед нія Ра сію, Укра і ну, Пры бал ты ку, 
у кра і ны да лё ка га за меж жа. Свед чан-
нем, пра бач це, ча го?..»

Тут нех та можа за пя рэ чыць аў та р-
цы ліс та, ска заць, што да бе ла ру саў, 
дзе б яны ні жы лі, ста ві лі ся доб ра, 
што сло ва «буль баш», як пра ві ла, не 
нес ла ў са бе зня ва гі. Але ж і па ва-
гі, му сіць, — так са ма! Дык ча му б не 
спы ніц ца ў яго ўжы ван ні?

Зрэш ты, вер нем ся да ліс та спа-
да ры ні Ба лош кі: «Не так даў но, пі ша 
яна, — апы ну ла ся я на ад бу да ва най 
Ня мі зе ў цэнт ры ста лі цы. І зноў жа 
шмат ча го не зра зу ме ла. Сло ва гэ-
тае — Ня мі га — на ле жыць толь кі нам, 
на шай гіс то рыі, а вось шыль ды па-
бе ла рус ку там, зда ец ца, ні вод най. Ці 
яшчэ адзін факт. До сыць не да рэ чную 
наз ву — «Экс пан сія» — меў піў ны бар 
на су праць цыр ка, на ра гу пра спек та 
Не за леж нас ці і ву лі цы Ян кі Ку па лы. 
По тым у па мяш кан ні быў ра монт, 

маг чы ма, змя ніў ся ўлас нік, які на зваў 
сваю ўста но ву не менш эк за тыч на — 
«Сплетни»...

Ка ра цей, пе ра лік на зваў, якія пры-
му ша юць за ду мац ца, вы клі ка юць 
су мнен ні, а то і ўнут ра ны пра тэст, 
мож на пра цяг ваць. Пра гэ тыя свае 
па чуц ці га во раць мно гія мін ча не, лю-
дзі з ін шых кут коў кра і ны. Та му мне 
вель мі ха це ла ся б ве даць: ці ёсць у 
Бе ла ру сі ней кая дзяр жаў ная ўста но-
ва, якая кант ра люе, за цвяр джае (ці 
ад прэч вае) наз вы га рад скіх аб' ек таў і 
вы ра баў ай чын най вы твор час ці?»

Пы тан не, мож на ска заць, з раз ра-
ду ры та рыч ных: вя до ма ж, ёсць! Як 
па ве да мі лі га зе це ў ад каз на адзін з 
кры тыч ных ар ты ку лаў, пры све ча ных 
праб ле ме мік ра та па ні мі кі, кі раў ніц тва 
та го ж Мін гар вы кан ка ма лі чыць мэ та-
згод ным і прын цы по ва пад трым лі вае 
пры сва ен не бе ла рус ка моў ных на зваў 
аб' ек там ганд лю, гра мад ска га хар ча-
ван ня... Та ды ча му ж узгад ня ецца тое, 
што мы ба чым?

Ад каз, зда ец ца, ві да воч ны: за гуч-
ным сло вам «упраў лен не» (юс ты цыі, 
ганд лю і па слуг — у Мін ску, у ін шых га-
ра дах і ўста но вах) «ха ва юц ца», так бы 
мо віць, жы выя лю дзі. Нех та з іх ве дае 
гіс то рыю Бе ла ру сі і мо ву пра шчу раў, а 
нех та... (Ну са праў ды — ха пі ла ж ро зу-
му на тое, каб пры сво іць імя «Ян ка»... 
ту а лет най па пе ры. І знай шлі ся «ўпраў-
лен ні», што яго ўзгад ні лі!)

«Не сак рэт ужо, што прэ стыж бе ла-
рус кай мо вы па дае. Як на мой по гляд, 
— пі ша спа дар Вік тар ВА РА НЕЦ з 
Грод на, — лан цу жок гэ ты цяг нец ца 
са шко лы. У 90-я га ды мі ну ла га ста-
год дзя ад туль па чаў ся ма са вы сы ход 
пе да го гаў: нех та пад аў ся ў «чаў на кі»-
прад пры маль ні кі, нех та змя ніў пра фе-
сію і г.д. Як вы нік — па ні зіў ся агуль ны 
ўзро вень ве даў (свед чан нем — што га-
до выя ніз кія вы ні кі ЦТ). Але на ват з та-
кі мі ба ла мі асоб ным уда ец ца па сту піць 
у вы шэй шыя на ву чаль ныя ўста но вы. А 
да лей бо лей: план па вы пус ку спе цы я-
ліс таў там ні хто не ад мя няў. Зна чыць, 
праз пяць га доў гэ тыя «кад ры» пры хо-
дзяць у школь ныя кла сы, па чы на юць 
неш та «се яць». А што ўзы хо дзіць? 
Што год я з жа хам ча каю вяс ну, ка-
лі сту дэн там-вы пуск ні кам па чы на юць 
вы піс ваць дып ло мы. У на шым ад дзе-
ле кад раў, дзя ка ваць Бо гу, аду ка ва-
ныя лю дзі. А пра сту дэн таў та ко га не 
ска жаш. Вось не каль кі пры кла даў іх 
асноў ных прэ тэн зій: ча му па-рус ку маё 
проз ві шча (умоў на) Бо́й ко (на ціск на 
пер шы склад) не скла ня ец ца, а па-бе-
ла рус ку яго пра скла ня лі; ча му па-рус-
ку Николай, а па-бе ла рус ку Мі ка лай 
(«ім ёны ж не змя ня юц ца?») і г.д. Што 
ці ка ва, мно гія з абу ра ных спа сы ла юц-
ца на паш парт. Я вы ра шыў па гар таць 
гэ тыя да ку мен ты, бо быў упэў не ны, 
што па мы лак там быць не мо жа... На-
са мрэч — коль кі за ўгод на! Чы тай ма: 
Шост ко (выдз. Аўт.), Са ро сек (на ціск 
на трэ ці склад — я сам спы таў у дзяў-
чы ны), Ре на та, Ан на, Па тоц ка (па-рус-

ку По тоц кая), Ган на Вя чыс ла ваў на, 
Ка ця ры на Сяр ге яў на і інш.

Вось гэ та, па-мой му, страш на. 
Пса ваць га лоў ны да ку мент, з якім ча-
ла ве ку по тым га да мі жыць, ства раць 
сям'ю, ез дзіць за мя жу, ка рыс та ц ца ў 
ся бе ў кра і не...

Нель га, — сцвяр джае чы тач, — 
пра ца ваць на та кіх ад каз ных па са дах 
і не ве даць мо вы ты туль най на цыі. Яе, 
бе ла рус кую, сён ня ма ла лю біць. Ёй 
трэ ба да па ма гаць».

Як?
«...Я 20 га доў ад пра ца ва ла да яр-

кай на фер ме. І до ма яшчэ гас па дар-
ка, — пі ша Га лі на ЯРА ШЭ ВІЧ з вёс кі 
Лу га вая Ка пыль ска га ра ё на. — Але, 
ня гле дзя чы на сто му, мы ўся кі раз 
ча ка лі і ча ка ем пош ту. З ёй у на шу 
ха ту пры хо дзяць роз ныя вы дан ні, але 
га зе та «Звяз да» — заў сё ды. Мы ўсёй 
сям' ёй лю бім раз гад ваць кры жа ван кі, 
чы таць вя сё лыя і праў дзі выя гіс то рыі 
з руб ры кі «Алё, на род на про ва дзе!», 
ці ка вім ся на ві на мі, аб ра да мі. І як жа 
доб ра, што па да ец ца ўсё на на шай 
бе ла рус кай мо ве!»

Не ве даю, як ін шыя чы та чы, я ў гэ тым 
ліс це звяр ну ла ўва гу на сло вы «ўсёй 
сям' ёй». Хо чац ца ве рыць, што ў ёй — у 
сям'і, у ха це — рас лі і рас туць дзе ці (а 
мо і ўну кі?), што там гу ча ла і гу чыць 
род ная мо ва, па ра ту нак якой ме на ві та 
ў тым, каб на ёй раз маў ля лі, каб на ёй 
чы та лі, каб сва ім руб лём пад трым лі ва лі 
вы дан не бе ла рус ка моў ных кніг, га зет і 
ча со пі саў, каб на ёй пі са лі...

У ліс це Га лі ны Аляк санд раў ны, да-
рэ чы, амаль ні вод най па мыл кі. А ўжо 
доб рых слоў на ад рас «Звяз ды»... Як і 
ў пісь мах Ла ры сы Паў лаў ны Ле а но-
віч з Жыт ка ві чаў, Над зеі Ар се наў ны 
Юш ко са Сма ля віч чы ны, Ле а ка дзіі 
Ле а нар даў ны Ка зюк з Ваў ка выс-
ка... Тут ад но па жа дан не ча го вар тае: 
«Бо жай лас кі і апе кі вам!».

То ўза ем на! Як пі саў Ян  Скры ган, 
ка лі лю біш Ра дзі му, то між во лі ду ма-
еш пра лёс яе, вар ты за хап лен ня і 
па ва гі, пра мо ву, са мую бліз кую і род-
ную та бе. І ду ма еш, што яна не мо жа, 
не па він на па мер ці. 

За ста ец ца спа дзя вац ца, што кож-
ны, хто на праў ду лю біць, — ду мае пра 
лёс, пра мо ву... І кож ны дзе ля гэ та га 
бу дзе хоць неш та ра біць.

Ва лян ці на ДОЎ НАР.
Р.S. Не ве даю, як ін шыя га ра ды, 

Мінск апош нім ча сам упры гож ва юць 
вя лі кія, ка ля ро выя пла ка ты. На ад ным 
— хлоп чык з са ба кам. Зні зу над піс: 
«Маё пер шае сло ва на род най мо-
ве — «ся бар»... На дру гім — дзяў-
чы на-пры га жу ня: яе пер шае сло ва 
— «ка хан не». На трэ цім — ста ла га 
ве ку жан чы на. Яе пер шае сло ва — 
«дзя куй»... «А якім бу дзе тваё пер шае 
сло ва на род най мо ве?» — пы та юць 
яны.

Што зра біць, каб «адказчыкаў» 
ста ла больш? Ка лі ведаеце — пі шы-
це

�

Элект ра кар дыя гра фія — гэ та рэ-
гіст ра цыя элект рыч най ак тыў нас ці 
сэр ца. Ме тад, які да зва ляе хут ка і 
якас на атры маць ін фар ма цыю аб 
ра бо це сэр ца і зра біць пра гноз на 
блі жэй шы час. Сут насць да сле-
да ван ня — за піс на па пе ру то каў, 
якія кі ру юць ра бо тай сэр ца. Да ныя 
за піс ва юц ца ў вы гля дзе гра фі ка. 
Гэ ты гра фік і на зы ва ец ца элект ра-
кар дыя гра май.

— Элект ра кар дыя гра ма 
— са мае да ступ нае, прос тае 
і ін фар ма тыў нае кар дыя ла гіч-
нае да сле да ван не, якое мож-
на пра вес ці ў ста цы я на ры, 
па лі клі ні цы, ма шы не хут кай 
да па мо гі, на ву лі цы і до ма ў 
хво ра га, — тлу ма чыць участ-
ко вы тэ ра пеўт 11-й га рад-
ской па лі клі ні кі г. Мін ска 
Тац ця на ПА РХО МЕН КА. — 
ЭКГ — гэ та ды на міч ны за піс 
элект рыч на га за ра ду, дзя ку-
ю чы яко му пра цуе, а дак лад-
ней ска ра ча ец ца, на ша сэр ца. 
Каб аца ніць ха рак та рыс ты кі 
гэ та га за ра ду, за піс вя дзец ца з не-
каль кіх участ каў сар дэч най мыш цы 
(мі я кар да). Для гэ та га вы ка рыс тоў-
ва юц ца элект ро ды — ме та ліч ныя 
плас ці ны. Яны на клад ва юц ца на роз-
ныя ўчаст кі груд ной клет кі, за пяс ця і 
шчы ка лат кі. Ін фар ма цыя ад элект-
ро даў па сту пае ў апа рат і пе ра тва-
ра ец ца ў два нац цаць гра фі каў (мы 
ба чым іх на па пя ро вай стуж цы або 
на ма ні то ры апа ра та), кож ны з якіх 
ад люст роў вае ра бо ту пэў на га ад дзе-
ла сэр ца. Да сле да ван не зай мае 5-7 

хві лін. Столь кі ж па трэб на ўра чу для 
рас шыф роў кі вы ні ку. ЭКГ — аб са-
лют на бяс печ нае да сле да ван не і для 
дзя цей, і для да рос лых (у тым лі ку 
ця жар ных жан чын).

У ЯКІХ ВЫ ПАД КАХ 
УРАЧ ПРЫ ЗНА ЧАЕ ЭКГ?

На кі ра ван не на вы шэй на зва нае 
да сле да ван не мо жа даць урач лю бой 
спе цы яль нас ці, ад нак час цей за ўсё 

гэ та тэ ра пеўт. Са мы мі час ты мі па ка-
зан ня мі з'яў ля юц ца:
�дыс кам форт, боль у сэр цы, гру-

дзях, спі не, жы ва це і шыі (гэ та аб умоў-
ле на раз на стай нас цю пра яў ішэ міч най 
хва ро бы сэр ца);
�за дыш ка;
�пе ра боі ў ра бо це сэр ца;
�па вы ша ны ар тэ рыя льны ціск;
�стра та пры том нас ці;
�ацё кі ног;
�сла басць;
�шум у сэр цы;

�цук ро вы дыя бет;
�рэў ма тызм;
�ін сульт.
ЭКГ так са ма пра во дзіц ца ў ме-

жах пра фі лак тыч ных агля даў, пад час 
пад рых тоў кі да апе ра цыі, пад час ця-
жар нас ці, пе рад вы да чай да зво лу на 
за ня ткі ак тыў ны мі ві да мі спор ту, пры 
афарм лен ні да ку мен таў на са на тор-
на-ку рорт нае ля чэн не і г.д.

Усім лю дзям пас ля 40 га-
доў рэ ка мен ду ец ца пра хо-
дзіць ЭКГ што год, на ват пры 
ад сут нас ці скар гаў (каб вы-
клю чыць бес сімп том нае пра-
ця кан не ішэ міч най хва ро бы 
сэр ца, па ру шэн ні сар дэч на га 
рыт му, пе ра не се ны «на на-
гах» ін фаркт мі я кар да).

ЭКГ дае маг чы масць ды-
яг нас та ваць раз на стай ныя 
па ру шэн ні сар дэч на га рыт му 
і ўнут ры сар дэч най пра вод на-
сці, вы яў ляць змя нен не па-
ме раў по лас цяў сэр ца, па таў-
шчэн не мі я кар да, пры кме ты 
па ру шэн ня элект ра літ на га 

аб ме ну, вы зна чаць ла ка лі за цыю, 
па мер, глы бі ню ішэ міі або ін фарк-
ту мі я кар да, даў ні ну пе ра не се на га 
ін фарк ту, ды яг нас та ваць так січ нае 
па ра жэн не сар дэч най мыш цы.

У ін тэр прэ та цыі да ных не абы сці-
ся без спе цы я ліс та, які ўлі чыць увесь 
комп лекс ін фар ма цыі аб па цы ен це — 
яго скар гі, вы ні кі агля ду і ін шых ме та-
даў да сле да ван ня.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

...Чым даў жэй жы веш на све це, тым час цей ус па-
мі на еш мі нуў шчы ну, жыц цё сва іх баць коў, іх спа га ду 
і шчы расць, тым час цей ду ма еш, што мы, бе ла ру сы, 
ма быць, заў сё ды вы жы ва лі, дзя ку ю чы сва ёй да бры ні, 
сва ёй па ва зе да лю дзей.

На ўсё жыц цё мне за пом ні ла ся, як пас ля вай ны ка ля на-
шай зям лян кі з'яў ля лі ся двое хлоп чы каў га доў шас ці-ся мі. 
«Па дай це што-не будзь», — пра сі лі яны. І ба бу ля ці ма ма заў-
сё ды кла лі ім у тор бач ку хоць па ру буль бі нак, або ка ва ла чак 
прас на ка ці жмень ку яч най кру пы. Ка лі-ні ка лі ма лым на лі ва лі 
ў мі сач кі ней ка га ва ры ва, бо бо лей і ў са міх ні чо га не бы ло.

Як гэ тыя дзе ці з хво рай ма ту ляй тра пі лі да нас з Укра і ны, 
не ве даю. Ве даю, што іх ма ці лю дзі вы ха дзі лі, і яна яшчэ 
доў га жы ла, пра ца ва ла ў мяс цо вым саў га се. А хлоп цы (ды 
якія ж пры го жыя!) там жы вуць і сён ня...

Яшчэ ў па мя ці, як у нас за на ча ва ла жан чы на з да чуш-
кай, у якой не бы ло па зног ці каў. Я, амаль та кое ж дзі ця, 
ма ла што ра зу ме ла ў раз мо вах да рос лых, але пом ню, што 
ўсе яны пла ка лі, бо дзяў чын ка тая бы ла ў канц ла ге ры і ў 
яе бра лі кроў...

З зям лян кі мы вы лез лі ў 1950-м — па бу да ва лі ха ту. 
Саў гас наш быў вя лі кі, са дзі лі шмат буль бы, га род ні ны, 

а ўбі раць іх з'яз джа лі ся лю дзі з ін шых ра ё наў. Па мя таю, 
ква та ра ва лі ў нас шэсць жан чын. Яны вель мі ха це лі за ра-
біць — і гро шай, і га род ні ны — для сва іх сем' яў. А са мі — на 
ўсім эка но мі лі, хар ча ва лі ся буль бай. Ма ма ра зу ме ла гэ та 
і ні я кай пла ты за жыт ло з іх, вя до ма ж, не бра ла, на ад ва-
рот — чым маг ла час та ва ла: хоць агур ка мі, хоць ма ла ком, 
бо ліш ня га ж так са ма ні чо га не бы ло.

Але да бро лю дзі пом ні лі. Ад ной чы дзве на шы «ква та-
рант кі» пры нес лі ко шык жу ра він, а ней кі дзядзь ка пры вёз 
шмат ры бы. Ска заў: «Гэ та вам за тое, што жон цы ма ёй 
да ва лі пры ту лак».

Паз ней, не дзе з 50-х—60-х га доў, до ма ў нас заў сё ды 
ля жаў ка ва ла чак са ла, кум пяч ка — для гос ця. Бо ка лі доб-
ры ча ла век за хо дзіў у ха ту, яго нель га бы ло ад пус ціць не 
пры ве ціў шы, не па час та ваў шы.

Так жы лі на шы дзя ды, на шы баць кі. Гэ так жы вём мы і 
на шы дзе ці. А якія па рад кі бу дуць вес ці ўну кі, ужо не вя до-
ма. Але ж дай Бог, каб і яны тры ма лі ся на шых тра ды цый, 
ад на з якіх — гас цін насць.

Лі дзія ЛУК' Я НА ВА,
в. Шва бы, Ла гой скі ра ён
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Зваротная сувязьЗваротная сувязь  ��

«КА ЛІ ЛЮ БІШ РА ДЗІ МУ...»
Тра ды цыіТра ды цыі  �� «ГОС ЦЯ НЕЛЬ ГА АД ПУС ЦІЦЬ, 

НЕ ПРЫ ВЕ ЦІЎ ШЫ...»

Ін фарм-уколІн фарм-укол  ��

У РЫТ МЕ СЭР ЦА
На вош та мы ро бім элект ра кар дыя гра му?
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