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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, 
0.35 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 0.15 Зо на 
Х.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.05 Ка ме дыя «Пад кі-
дыш».
11.35 БеларусьLІFE.
12.10 «Зор нае жыц цё». «Паў-
жыц ця за ма ру».
13.10 Ка ме дыя «Вя сел ле ў 
Ма лі наў цы».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску-2014». На цы я наль ны 
ад бор.
15.30 Ба я вік «Анё лы Чар-
лі-2» .
17.30 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20 Арэ на.
19.55 Фо рум.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «Фур ца ва».
0.05 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
0.50 Дзень спор ту.
1.05 Фан тас ты ка «Суд дзя 
Дрэд».

7.00 Ра ні ца.
9.00, 10.05, 21.20 Тэ ле ба ро-
метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Це ні мі-
ну ла га».
10.40, 23.00 Се ры ял «Лю дзі 
Шпа ка».
11.55 Се ры ял «Лас таў чы на 
гняз до».
13.55 Ка ме дыя «Бе ра жы це 
жан чын».
16.20, 23.55 «Пе ра за груз ка». 
Ток-шоу.
17.05 М/с «Клуб Вінкс. Шко ла 
ча раў ніц».
18.55 Дэ тэк тыў «Гуль ня на 
вы бы ван не». 1-я і 2-я се-
рыі.
20.50 Рэ аль ны свет.
21.25 КЕ НО.
21.30 Се ры ял «Уні вер. Но вы 
ін тэр нат».

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 12.35, 15.00, 17.00, 
21.05, 0.40 «Ка лей да скоп».
8.05, 12.40, 15.05, 17.10, 0.50 
«Эн цык ла пе дыя бе ла рус ка га 
спор ту». Бокс.
8.15 Дзі ця чы фільм. «Ча-
ты ры нуль на ка рысць Та-
неч кі».
9.40, 22.05 «Дыя@блог». 
«Пра мо ву».
10.10, 21.10 Се ры ял «Мег-
рэ».
11.00, 0.15 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці кам па зі та ра 
Ле а ні да Смял коў ска га.
11.25, 14.30, 16.25, 19.50 
«Раз маў ля ем па-бе ла рус-
ку».
11.35 «За ла ты Ві цязь. Мі ка-
лай Бур ля еў». Дак. фільм.
12.50 «Скарб ні ца Мін шчы ны». 
Гіс то рыя, куль ту ра і ар хі тэк ту-
ра мяс тэч ка Даў гі на ва.
13.15 «Ка ра ні». Скіт у Ад рын-
ках. Дзей насць ар хі манд ры та 
Гаў ры і ла.
13.45 «Па лес кі па час ту нак». Ку-
ла га і фар шы ра ва ная буль ба.
14.00 «Дэ бют». Маст. 
фільм.
14.35 «Ла бі рын ты». Пер ша-
дру кар Іван Фё да раў.
15.15 «Вя лі кай Пе ра мо гі сал-
да ты». Дак. фільм.
15.45 «Цу ды пры ро ды». Шат-
лан дыя. Бай кал. Ан да лу зія.
16.10 «У рэ ху іме ні твай го...». 
Пра жон ку Ва сі ля ІІІ Але ну 
Глін скую.
16.30 «Лю боў і жыц цё маё...». 
Дак. фільм.
17.15 «Зроб ле на!». Кі на вы-
твор часць.
17.45 «Па да рож жа са сма-
кам». Бар се ло на.
18.15 «На ша спад чы на». Па-
ха валь ня ў Су бот ні ках.
18.30 «Вы со кая кроў». Маст. 
фільм.
20.00 Се ры ял «За ла тое ця-
ля». 1-я се рыя.
20.45 Ка лы хан ка.
22.30 «Па мыл ка ін жы не ра 
Ко чы на». Маст. фільм.

8.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Прэм' ер-лі га. «То тэн хэм» — 
«Ар се нал».
10.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм' ер-лі га. «Ман чэс тэр 
Юнай тэд» — «Лі вер пуль».
11.55 Тэ ніс. Тур нір ВТА. Ін ды-
ян-Уэлс. Фі нал.
14.00 Фут бол. Су пер ку бак 
Бе ла ру сі. БА ТЭ — ФК Мінск.
15.50 Алім пій скія гуль ні. Со-
чы-2014. Бія тлон. Гон ка з ма-
са вым стар там. Жан чы ны.
16.50 Бас кет бол. Адзі ная Лі га 
ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — «Тры-
умф».
18.30 Ха кей. КХЛ. Плэй-оф.
20.55 Авер тайм.
21.25 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм' ер-лі га. Агляд ту ра.
22.20 Алім пій скія гуль ні. Со-
чы-2014. Фрыс тайл. Акра ба-
ты ка. Фі нал. Муж чы ны.
23.20 Алім пій скія гуль ні. Со-
чы-2014. Фі гур нае ка тан не. 
Воль ная пра гра ма. Жан 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».
12.05 «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». 
«1863-і. Пад уда рам ім пе рыі». 
Фільм дру гі.
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Па зі цыя».
22.05 Кан цэрт бе ла рус кіх 
удзель ні каў тэ ле пра ек та «Го-
лас».
23.35 Маст. фільм «Вост-
раў».
1.30 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».
11.40 «Та кі лёс».
12.30 «Ся мей ныя дра мы».
13.50 «Вя лі кі го рад».
14.30 «Зор ны рынг. Но вы 
се зон. Біт ва ка вер-бэн даў». 
«Скай Тай» су праць «Sun 
Road 21».
15.45 «Гля дзець усім!».
16.15 «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 Маст. фільм «Пры-
знай це мя не ві на ва тым».
23.00 «Ва ен ная тай на».

5.00 «180 хві лін».
7.15, 23.10 Бе ла русь сён ня.
8.15 Маст. фільм «Дні хі рур-
га Міш кі на».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 На-
ві ны Са друж нас ці (бя гу чы 
ра док).
12.20 Се ры ял «Чу жыя па-
мыл кі».
14.05 Дак. фільм «У све це ка-
мен ных джунг ляў».
15.20, 23.35 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.10, 3.25 Се ры ял «Мон тэ-
к рыс та».
18.20 Се ры ял «Маўк лі вы 
свед ка».
21.20 Се ры ял «Чор ны крум-
кач».
0.25 «Агуль ны ін та рэс».

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.
11.30 «Пра мы эфір».

12.45 Се ры ял «Чу жы 
твар».
13.50, 16.50, 19.50, 0.25 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.30 «Дыя лог са смер цю. 
Пе ра га вор шчы кі».
15.35 «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 Се ры ял «Блуд ныя 
дзе ці».
20.45 Се ры ял «Лас таў чы на 
гняз до».
21.45 Се ры ял «Там, дзе 
ты».
0.35 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы: 
клю чы ад даў га лец ця».

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».
11.55 «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».
17.35 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.35 Ба я вік «Кру ты».
21.20 Маст. фільм «У тва іх 
ва чах».
23.10 Сён ня. Вы ні кі.
23.35 Се ры ял «Дзі кі».

7.00, 12.50, 19.05, 20.55, 23.50 
«На двор'е».
7.05 М/ф.
8.30, 14.40 «Тэ ле ма га зін».
9.00 Се ры ял «Ведзь мы з 
Іст-Эн да».
11.15 Ка ме дыя «Іван Ва сіль-
е віч мя няе пра фе сію».
12.55 Фан таст ка «Па ра лель-
ная рэ ча іс насць».

14.30 «Кі на блак нот».
15.10 Се ры ял «Тай ны Ні ра 
Вуль фа».
16.10 Мульт па рад.
16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Тэ о рыя хлус-
ні».
17.55 Се ры ял «Служ ба на-
він».
19.10 Се ры ял «Тай ныя су-
вя зі».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Тры лер «Ва ві лон но-
вай эры».
22.50 Се ры ял «Спар так. 
Вай на пра кля тых».

6.00, 1.00 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 0.30 Скетч-шоу «6 кад-
раў».
9.00, 19.00 Се ры ял «Свят-
ла фор».
10.00 «Яда па пра ві лах і 
без».
11.00 « Жон кі алі гар хаў».
12.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
13.00, 23.20 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
14.00 Скетч-шоу «Ва ле ра-
ТБ».
15.00 Се ры ял «Крам лёў скія 
кур сан ты».
16.00 Ба я вік «Са ха ра».
18.30, 0.00 «Ла ві мо мант».
20.00 Се ры ял «Кух ня».
21.10 Ка ме дыя «Ся мей ны 
план».

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 «Пэ ры Мэй сан». Се-
ры ял.
11.10 «Лі нія жыц ця». Га рык 
Су ка чоў.
12.10 «Вя лі кае вя сел ле Фа і-
зы». Дак. фільм.
13.00 «Карл Фрыд рых Га ус». 
Дак. фільм.
13.10 «У ля сах і на га рах». 
Се ры ял.
14.10 «Бе раг». Маст. фільм.
16.25 «Ці хі ге ній. Аляк сандр 
Па поў». Дак. фільм.

17.10 Academіa.
18.15 Га лоў ная ро ля.
18.30 «Са ці. Ня сум ная кла-
сі ка...».
19.10 «Пра ві лы жыц ця».
19.40 «Аст ра вы». Ры мас Ту-
мі нас.
20.20 «Тым ча сам».
21.05 Пры ступ кі цы ві лі за цыі. 
«Пер шы кам п'ю тар све ту». 
Дак. фільм.
22.00 «Ся лян ская гіс то рыя». 
Дак. се ры ял. Фільм 1-ы.
22.50 «Кі нес коп». «Ра тэр дам-
скі кі на фес ты валь».
23.30 «Дом Ма ры ны». Дак. 
фільм.
0.25 «Су свет ныя скар бы куль-
ту ры».
1.35 Ры хард Штра ус. Сім фа-
ніч ная паэ ма «Дон Жу ан».

5.00 «Се вА ло гія». «За ба ро-
не ная му зы ка».
6.00, 17.45 Кан цэрт за меж най 
эст ра ды.
6.20 «КВЗ». Су стрэ ча ка манд 
МИСИ — ВИСИ. Се зон 1986-
1987 гг.
7.50 «Па да рож жа пад час кан-
цэр та». Кан цэрт ная пра гра-
ма з удзе лам Джа ні Ма ран дзі. 
1983 год.
9.00 «Экс пе ры мент». Ка ме-
дыя.
10.25 «Аў то граф па су бо тах». 
1993 год.
11.00 «Спя ем, сяб ры!». 1974 
год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 «Бла кіт ны агень чык». 
1963 год.
14.00 «Спя вае Ад ры я на Чэ-
лен та на». Фільм-кан цэрт. 
1987 год.
16.15 «Адзін за ўсіх!». Фільм-
бе не фіс М. Ка ра чан ца ва. 
1985 год.
17.00 «... Да 16 і ста рэй шым». 
1991 год.
18.05 «Стар ты для ўсіх». Дак. 
фільм.
18.30 «Усё пра Еву». 1 част ка. 
Фільм-спек такль. 1990 год.
20.00, 2.00 «Мі ну лы час» .
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Са лют, фес ты валь!». 
Тэ ле мост Маск ва — Га ва на. 
1985 год. 1 част ка.

23.00 «Рок і ва кол яго». Тэ-
ле мост Маск ва — Ле нін град. 
1987 год.
0.00 «Нью-Ёрк, Нью-Ёрк». 
1995 год.
0.40 «Шлях да ся бе». Маст. 
фільм.
4.00 «Кі на па на ра ма». 1987 
год.

10.30, 15.00, 1.30 Ве ла спорт.
11.15, 18.15 Фут бол. Ку бак 
све ту (U-17).
12.00, 0.30 Бія тлон. Ку бак 
све ту.
13.00, 22.00 Скач кі на лы жах 
з трамп лі на. Чэм пі я нат све ту 
FІS па па лё тах на лы жах.
14.00 Лыж ныя гон кі.
19.30, 2.30 Фут бол. Еў ра га-
лы.
20.30 Сну кер. Хай ку Уорлд 
Оў пен Кі тай. Фі нал.
22.45 All sports.
23.00 Пра рэ слінг.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па між на мі».
5.15, 8.00, 12.55, 16.00, 21.00, 
2.20 Се ры ял «Кам п'ю тар шчы-
кі».
6.15 Ка ме дыя «Два ка ляд ныя 
са ба кі».
7.45, 8.45, 10.35, 13.50, 16.45, 
21.55, 23.50, 1.50, 3.05 «Ка ме-
ды ян ты. Леп шае».
9.00 Ка ме дыя «Бяз лі тас ныя 
лю дзі».
11.15 Ка ме дыя «Помс та пу-
шыс тых».
14.10 Ка ме дыя «Сверб сё ма-
га го да».
17.20 Ка ме дыя «Ажа ню ся з 
пер шай су стрэч най».
19.20 Ка ме дыя «Ма дам Ір-
ма».
22.10 Ка ме дыя «Апе ра цыя 
«Свя ты Яну а рый».
0.10 Ба я вік «Кі ле ры».
3.25 Ка ме дыя «Яго дзяў чы на 
Пят ні ца».

6.00 М/ф.
8.05 «Сар дэч на за пра ша ем 
да до му!».
8.45, 18.30, 3.00 «За ба ро не-

нае ка хан не». Тэ ле се ры ял.
10.15 «Па нен ка і ку лі нар».
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.
13.10 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня». Га лі на Вол чак.
14.30 «Сто пы тан няў да рос-
ла му». Мі ка лай Драз доў.
15.15, 0.00, 5.20 «Звыш на ту-
раль нае». Се ры ял.
20.20 «Лед ні каў». Се ры ял.
21.20, 4.30 «Гі бель ім пе рыі». 
Се ры ял.
22.30 «Спа да рож нік». Маст. 
фільм.
0.45 «Аб ры ну тыя ня бё сы». 
Се ры ял.
1.30 «Ча со ва да ступ ны». Іры-
на Алег ра ва.
2.20 «Без пад ма ну».

5.00 Ба я вік «Ча ла век-па вук 3».
7.25 Ка ме дыя «Рэ ча іс насць 
ку са ец ца».
9.10 Тра гі ка ме дыя «Жыц цё 
цу доў нае».
11.00 Ка ме дыя «Кру ты і цы-
пач кі».
13.00 Дра ма «Ча ра дзей ная 
кра і на».
15.15 Дра ма «Я спа ку сі ла Эн-
дзі Уор ха ла».
16.45 Тры лер «Пры від».
19.00 Дра ма «Па ляў ні чы».
20.45 Тры лер «Крум кач».
22.45 Тра гі ка ме дыя «Кір маш 
га на рыс тас ці».
1.15 Ме лад ра ма «Спя шай ся 
ка хаць».
3.05 Дра ма «Гуль ні страс ці».

6.00 Дэ тэк тыў «Смерць пад 
вет ра зем».
8.00 Ме лад ра ма «Воль нае 
пла ван не».
10.00 Дра ма «Аг ні пры то на».
12.00 Дэ тэк тыў «Пры го ды 
Шэр ла ка Холм са і док та ра 
Ват са на: Скар бы Агры».
14.50 Ме лад ра ма «Толь кі не 
сы ходзь...».
16.20 Ка ме дыя «2 дні».
18.00 Ме лад ра ма «Кант ракт 
на ка хан не».

20.00 Ме лад ра ма «Ме га по-
ліс».
22.00 Ка ме дыя «Са мы леп шы 
фільм 3-ДЭ».
0.00 Фэн тэ зі «Цём ны свет».
2.00 Ка ме дыя «Каў чэг».
4.00 Дра ма «Уро кі ў кан цы 
вяс ны».

5.00, 21.00, 1.00, 4.00 Ска не-
ры ста ра жыт на га све ту.
6.00 Су пер дра пеж ні кі.
7.00, 16.00 Зла віць со ма.
8.00, 13.00, 20.00 З пунк ту 
гле джан ня на ву кі.
9.00, 14.00, 18.00, 22.00, 0.00, 
3.00 Кос мас.
10.00 Аў та-SOS.
11.00 Стра ча ныя скар бы Аме-
ры кі.
12.00 Зо ла та го ра да-пры ві-
да.
15.00 Дзі кая пры ро да Ра сіі.
17.00, 2.00 Апа ка ліп сіс: Дру-
гая су свет ная вай на.
23.00 Рас сле да ван ні авія ка-
та строф.

7.00 Май стэр ня «Фан том 
Уоркс».
7.50, 12.20, 22.00 Сыс ці ад 
па го ні.
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 2.
10.30, 0.55 Top Gear.
11.25 Не спра буй це паў та-
рыць.
13.15, 16.25, 6.05 Ма хі на та-
ры.
14.10, 3.55 Хут кія і гуч ныя.
15.05 Бе ар Грылс: вы брац ца 
жы вым.
16.00 Пя тая пе ра да ча.
17.20, 3.05 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі.
18.15 Бу ду чы ня.
19.10 Гі ганц кія са ма лё ты.
21.00 Гуль ня на жыц цё.
23.00 Хлоп цы з Юка на.
0.00 Клан дайк.
1.50 Са праўд ныя афе рыс ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
5.10 Цу ды Су све ту.
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Шаноўныя
сябры!

Індэкс/перыяд 1 месяц 3 месяцы

63850    (для індывідуальных падпісчыкаў) 47 500 142 500

63145    (для ветэранаў ВАВ і пенсіянераў) 42 750 128 250

63858    (для ведамасных падпісчыкаў) 95 300 285 900

63239    (ведамасная падпіска для ўстаноў міністэрстваў 
     адукацыі, культуры і аховы здароўя)

85 800 257 400

Працягваецца падпіска на «Звязду» на ІI квартал 2014 года!
Пад пі сац ца на га зе ту мож на ў лю бым ад-

дзя лен ні паш то вай су вя зі; з да па мо гай аплат-
на-да ве дач на га тэр мі на ла РУП «Бел пош та»; 

праз сіс тэ му «ін тэр нэт-пад піс ка» на сай це 
www.belpost.by; у кі ёс ках «Бел са юз дру ка»; 
у паш таль ё наў.

Пад піс ка, да рэ чы, мо жа стаць доб рым 
па да рун кам да свята для ва шых род ных 
і бліз кіх, для ва шых сяб роў.

Не ка лі ён ма рыў быць... ма шы ніс-
там ла ка ма ты ва. З уз рос там спіс 
за хап лен няў па поў ніў ся спор там і 
му зы кай. Та му, ка лі ма ра пра чы гун-
ку не спраў дзі ла ся, пай шоў на жур-
фак. А пас ля за кан чэн ня вы ра шыў 
усё ж пры свя ціць ся бе спар тыў най 
тэ ма ты цы. І сён ня ўва хо дзіць у лік 
леп шых спар тыў ных ка мен та та раў 
кра і ны. Ку ды рас ці, ка лі ты на вяр-
шы ні пра фе сіі? Як тра піць ту ды са-
ма стой на і не згу біць улас ных прын-
цы паў?! Ад ка зы на гэ тыя пы тан ні 
вя ду чы пра гра мы «Фак тар сі лы» і 
ка мен та тар Бел тэ ле ра дыё кам па ніі 
Па вел БА РА НАЎ ілюст руе ўлас най 
бія гра фі яй.

— Рас ка жы це, як тра пі лі ў «абой му» 
ка мен та та раў?

— Па чы наў, па вя лі кім ра хун ку, з за хап-
лен ня му зы кай. Але, хоць му зы ка мя не і 
вель мі пры ваб лі ва ла, яшчэ ў ста рэй шых 
кла сах шко лы я стаў ба лель шчы кам. Спа-
чат ку «хва рэў» за ха кей нае «Ды на ма», по-
тым за фут боль нае. А по тым вы ра шыў: ня-
дрэн на бу дзе су мяс ціць ка рыс нае з пры ем-
ным. І пад аў ся ў спар тыў ную жур на ліс ты ку. 
Зноў жа не меў ні я ка га ўяў лен ня пра тое, як 
і дзе скла дзец ца ў мя не неш та. Прак ты ку я 
пра хо дзіў тут, на тэ ле ба чан ні, і ў вы ні ку сю-
ды мя не і раз мер ка ва лі. Шчыль на за ня ўся 
спар тыў най жур на ліс ты кай. Ад нак стаў кі на 
тое, каб стаць спар тыў ным ка мен та та рам, 
я не ра біў. Ка лі пра цу еш на тэ ле ба чан ні 
ў гэ тай тэ ме, то, у прын цы пе, ла гіч на да-
пус каць, што мо жаш у перс пек ты ве стаць 
ім. Гэ та свай го ро ду вы шэй шы пункт для 
спар тыў на га тэ ле ві зій на га жур на ліс та. Мой 
ка мен та тар скі дэ бют ад быў ся на мат чы Ма-
зы ра су праць мінск ага «Тар пе да» ў 1999 
го дзе. По тым бы лі яшчэ мат чы, але ка мен-
та тар ства ж па тра буе па ста ян най прак ты кі, 
та му тое не ўспры маю сур' ёз на.

Паў на вар тас ным дэ бю там лі чу 2002 
год, пад час чэм пі я на ту све ту. Гэ та быў час 
усім доб ра вя до май сі ту а цыі, ка лі тэ ле ві-
зій ны ры нак у нас толь кі з'яў ляў ся. І вось 
Ра сія «аб ся кае» ўсе свае ка на лы фут-
боль ных транс ля цый. Шум, па ні ка — усе 
хо чуць гля дзець фут бол. Так атры ма ла ся, 
што за адзін тур да за вяр шэн ня гру па во га 
эта пу ку пі лі пра вы на транс ля цыі і трэ ба 
бы ло ка мен та ваць гуль ню на бе ла рус кай 
мо ве. Пер шы матч быў па між збор ны мі 
Тур цыі і Кос та-Ры кі, як сён ня па мя таю...

— За ста лі ся за да во ле ны вы ні кам 
пра цы?

— На са май спра ве вель мі скла да на 
ра біць пер шыя кро кі ў та кой ат мас фе ры. 
На віч ку да во дзі ла ся ка мен та ваць ча ты ры 
мат чы ў дзень! На ват для пра фе сі я на ла 
гэ та эк стрэ маль ная на груз ка. І да па маг чы 
бы ло ня ма ка му. Ра зам з тым, гэ та ўні-
каль ны во пыт. Не ду маю, што вар та бы ло 
ча каць аль бо па тра ба ваць вы со ка га вы ні-
ку. Ка мен та рый меў ню ан сы. Але з ця гам 
ча су, ка лі прай шоў «шко лу» по шу ку і ста-
наў лен ня, за гар тоў ка з'я ві ла ся, то па чаў 
ру хац ца ў гэ тым кі рун ку. Не ўсё атрым лі ва-
ла ся, ад нак заў сё ды ве рыў у свае сі лы.

— Нех та да па ма гаў асвой вац ца ў 
пра фе сіі?

— Я тра піў у сі ту а цыю, дзе да во дзі ла ся 
са мо му ся бе ства раць. Так не па він на быць, 
бо па пер шым ча се па трэб на пад трым ка 
во пыт ных лю дзей. За тое ця пер ма ла дым я 
не ад маў ляю ў да па мо зе, ус па мі на ю чы ся бе 
ў па доб ных сі ту а цы ях. А та ды сам і гу за кі 
на бі ваў, і па мыл кі вы праў ляў.

— По шук ся бе ў чым за клю чаў ся?
— Ка лі ты ма ла ды і без во пы ту, то па 

на іў нас ці сва ёй шу ка еш та кую па да чу ма тэ-
ры я лу, якую лі чыш клас най. Але яна не на-
ту раль ная. А хо чац ца ж зда вац ца ра зум ней-
шым, чым ты ёсць, воб раз на ка жу чы. Гэ та 
ад бі ва ла ся на якас ці зроб ле на га. По тым, 
па мя таю, не як пад час звы чай на га пра гля ду 
фут боль на га мат ча ў мя не ўзнік ла дум ка: 
трэ ба быць прос та са мім са бой. І з та кім 
па ды хо дам я стаў пра ца ваць у эфі ры. Як 
ака за ла ся, гэ та бы ло пра віль нае ра шэн не. 
І з та го мо ман ту пай шло нар маль нае раз-
віц цё. Ра ней не як не ўда ва ла ся ста біль на 
доб ра ад пра ца ваць се зон: з трох мат чаў 
быў аль бо адзін дрэн ны і два доб рыя, ці на-
ад ва рот. Ця пер усё інакш. Чым, пры зна ю ся, 
вель мі за да во ле ны.

— Мо жа це вы лу чыць ней кія па каз-
чы кі пра фе сі я на ліз му ў ва шай сфе-
ры?

— У нас, як і ў лю бой ін шай пра фе сій най 
сфе ры, ёсць пэў ныя рам кі і па тра ба ван ні. 
З эле мен тар на га — ні хто мне ні ко лі не да-
ка жа, быц цам ча ла век з дэ фек та мі мо вы 
мо жа стаць ка мен та та рам. На конт го ла су 
мо гуць быць роз ныя мер ка ван ні, але пры 
ўмо ве, што ўсё ў па рад ку з дык цы яй, тэмбр 
— ужо спра ва гус ту. У су час ным кан тэкс це 
ро ля ка мен та та ра на огул змя ні ла ся. У ча сы 
ад сут нас ці ін тэр нэ ту ка мен та тар быў больш 
знач най фі гу рай. А сён ня мы ў не чым кан-
фе рансье, якія па він ны ства раць ат мас фе ру 
і на строй. Час та да во дзіц ца так са ма чуць, 
быц цам пра фе сія ады хо дзіць у мі ну лае. Але 
ка лі мы пра во дзі лі кон курс ка мен та та раў, 
то бы ла не ад на сот ня за явак. Зда ец ца, 
факт свед чыць пра ад ва рот нае. На ват па 
ўлас ных ад чу ван нях ма гу ска заць, што без 
ка мен та та ра гля дзець матч не так ці ка ва. А 
так ты ні бы та ў кам па ніі. Мож на па раў наць 
гэ та з за стол лем — пад час сяб роў скай бя-

се ды ежа зда ец ца ку ды смач ней шай.
— На ваш по гляд, ка мен та тар па ві-

нен ка мен та ваць гуль ню аль бо бу да-
ваць апо вед з ад ступ лен ня мі?

— Зноў жа ўсё за ле жыць ад гус ту. 
Нех та хо ча, каб раз ва жа лі. Яго не столь-
кі ці ка вяць па дзеі на по лі — па слу хаць 
бы ка мен та та ра. Ха ця ка мен та тар толь кі 
аб слу гоў вае пра цэс. На прык лад, Яў ген 
Ма ё раў быў су пер ка мен та та рам, але я 
не стаў бы гля дзець матч толь кі з мэ тай 
яго па слу хаць, пры ўсёй ма ёй па ва зе 
да гэ та га ча ла ве ка. Я гля джу матч, каб 
да ве дац ца пра па дзею, а ка мен та рыі — 
спра ва дру гас ная. Сло вам, я за тое, што 
ка мен та тар па ві нен ства раць на строй, 
які ад люст роў вае па дзеі на по лі, і аба вяз-
ко ва ўвес ці мя не ў курс спра вы, на зваць 
проз ві шчы і га няць мяч на пра ця гу гуль-
ні. Для мно гіх эта ло нам у на шай пра фе сіі 
з'яў ля ец ца анг лій скі стыль, а там толь кі 
тое і ро бяць, што га ня юць мяч і ўжы ва-
юць экс прэ сіў ныя вок лі чы. Ча ла век заў-
сё ды вы бі рае ў па да чы ма тэ ры я лу тое, 

да ча го пры вык.
Так са ма важ на вы трым лі ваць раў на ва-

гу па між рас по ве дам пра па дзеі на эк ра не 
і ўлас ны мі дум ка мі. Бо, зда ра ец ца, на ват 
са мыя во пыт ныя ка мен та та ры ці ка вай 
дум кай ад цяг ва юць ува гу ад «кар цін кі» 
на эк ра не. Па жар та ваць, вы ка заць ней кія 
ацэн кі трэ ба ўмець да мес ца. Га лоў нае — 
са чыць за мат чам і рас каз ваць пра яго.

— Да во дзіц ца пра ца ваць у не прад-
ба ча ных умо вах?

— Зда ра ец ца роз нае. Ча сам за лі ча-
ныя се кун ды з не кім па сва рыш ся, а по тым 
вы хо дзіш у эфір і на ват ні хто не зда гад ва-
ец ца, што толь кі што раз маў ляў з кімсь ці 
на па вы ша ных та нах. Гле да чу ня ма спра-
вы да твай го на строю. У пра цы нель га 
па-ін ша му. Бы вае, та бе ў «ву шы» па ве-
дам ля юць ней кую ін фар ма цыю, звя за ную 
з эфі рам, і важ на, каб яе агу чы лі, не збі-
ва ю чы ця бе з дум кі. Не вар та, як ка жуць, 
га ва рыць пад ру ку. Быў у мя не вы па дак, 
ка лі я ка мен та ваў матч «Ар се нал» — «Лі-
вер пуль», а па ра лель на чуў, як гу ка рэ жы-
сёр ская бры га да аб мяр коў ва ла тэ му, дзе 
лепш ку піць вя сель ную су кен ку. І не дзе на 
55-й хві лі не я быў га то вы ў пра мым эфі ры 
ска заць, што ма гу пад ка заць та кое мес ца. 
Аль бо не як быў агляд Лі гі чэм пі ё наў, а па-
ра лель на гу чан не кла січ най му зы кі. Так і 
ка мен та ваў пад іг ру скрып кі.

— Як рых ту е це ся да транс ля цый?
— Ва ло дан не тэ май да зва ляе з пад-

рых тоў кай уклас ці ся ў га дзі ну. Возь мем, 
напры кла д, па каз чэм пі я на ту Анг ліі, які 
ў нас транс лю ец ца ўжо га доў дзе сяць. 
Фрэнк Лэм пард зда ец ца ўжо доб рым ста-
рым зна ё мым, гіс то рыі пра яко га як раз 
хо піць рас па вес ці на цэ лы тайм. І вось 
ка лі ёсць у ка мен та та ра та ко га кштал ту 
ба гаж ве даў, то пе рад гуль нёй да стат ко-

ва прос та аца ніць сі ту а цыю, па гля дзець 
све жыя на ві ны — сло вам, быць у кур се 
па дзей. Не па срэд на пе рад мат чам пра-
гля дзець зме ны са ста ваў, пры кі нуць, з 
чым звя за ны пе ра ме ны ў па раў на нні з 
мі ну лы мі мат ча мі.

А па ма ла до сці, хоць мо жа кож ны і 
па ві нен прай сці праз та кі во пыт, бы вае, 
рых ту еш ся да ад ной гуль ні не каль кі дзён. 
Ня пра віль на, да рэ чы, та кое ра біць у дзень 
рэ парт ажу. Бо, каб вы ву чыць ін фар ма-
цыю пра склад не вя до май та бе ка ман ды, 
спат рэ біц ца не менш за дзе вяць га дзін. 
Уя ві це, якім стом ле ным бу дзе ча ла век у 
час эфі ру.

— У па чат ку раз мо вы вы ска за лі, 
быц цам ка мен та тар — гэ та вы шэй шы 
ўзро вень. Якая ж перс пек ты ва?

— Зай ма ю чы ся ка мен та ван нем, мож на 
раз ві вац ца ў гэ тым рэ чы шчы бяс кон ца. 
Па глыб ля ю чы ся ў тэ му, ад шук ва ю чы но-
выя фор мы па да чы. Ка мен та рый — пра ца 
ў не чым па доб ная да сцэ ніч най, як бы 
па фас на гэ так ні пра гу ча ла, бо ўвесь час 
да пра цоў ва еш ве ды, ар тыс тызм, на строй. 
Ёсць вы раз, быц цам язык — адзі ная зброя, 
якая ад час та ты вы ка ры стан ня ста но віц-
ца толь кі васт рэй шай. І з ка мен та ры ем 
тая ж сі ту а цыя. Лю дзі ма ёй пра фе сіі, ка лі 
не губ ля юць то нус, то ста но вяц ца толь кі 
боль шы мі пра фе сі я на ла мі. Ка лі ты ака-
заў ся пе рад мік ра фо нам, то мо жаш шу-
каць но выя фор мы, ува саб ляць ці ка выя 
ідэі. На прык лад, ця пер я імк ну ся вяр нуць 
у эфір бе ла рус ка моў ны рэ пар таж. Спра ва 
зу сім не лёг кая, але вель мі важ ная.

— Як на огул па ста ві лі ся да ва шых 
транс ля цый на бе ла рус кай мо ве?

— Вель мі шмат доб рых вод гу каў. 
Шчы ра ка жу чы, я та кой рэ ак цыі на ват і 
не ча каў. За ўваг амаль не бы ло. Ад нак 
лю дзі, якім бе ла рус кая мо ва ў эфі ры не 
па трэб на, звы чай на прос та ка жуць: маў-
ляў, трэ ба пра ца ваць чыс та, без да кор на. 
Хто спра ча ец ца? Але ў гэ тай сі ту а цыі та-
кія вод гу кі — прос та пры крыц цё сва ёй 
па зі цыі. Бо тыя, хто пад трым лі вае мой 
пункт гле джан ня, па го дзяц ца: лепш ня хай 
з не вя лі кі мі па мыл ка мі, але мо ва бу дзе 
гу чаць. Ні хто ж га да мі не пра ца ваў над 
гэ тым. На прык лад, мая пра ца не ад ной чы 
ацэнь ва ла ся лінг віс та мі і мо ва знаў ца мі. І, 
пры ем на ад зна чыць, да во лі вы со ка. Без у-
моў на, над мо вай для транс ля цый трэ ба 
доў га пра ца ваць, але за да валь нен не ад 
ка рыс най спра вы ку ды боль шае ў вы ні-
ку. У нас двух моўе, і, зда ва ла ся б, што 
хо чаш вы бі рай. Ад нак ад стой ваць сваю 
па зі цыю до сыць ня прос та. Трэ ба вяр таць 
лю дзям мо ву, бо яна ім па трэб на. Гэ та 
на ша кра і на, на ша мо ва, якая з'яў ля ец ца 
свое асаб лі вым брэн дам на ша га ме ды я-
рын ку. Акра мя нас, той ці ін шы матч на 
бе ла рус кай мо ве ні хто ў све це не пра-
ка мен туе. Ка лі мы бу дзем ра біць транс-
ля цыю па-рус ку, то як бы доб ра ні спра-
ца ва лі, гэ та бу дзе дру гас ны пра дукт. А 
трэ ба быць са ма да стат ко вай еў ра пей скай 
на цы яй. Без бе ла рус кай мо вы стаць ёю 
не маг чы ма.

Але на ДРАП КО
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Па вел БА РА НАЎ: «КА МЕН ТА ТАР 
ПА ВІ НЕН СТВА РАЦЬ НА СТРОЙ»

Ка лі ты ма ла ды і без во пы ту, то 
па на іў нас ці сва ёй шу ка еш та кую 
па да чу ма тэ ры я лу, якую лі чыш 
клас най. Але яна не на ту раль ная. 

Д
НЯ МІ жы хар Ба ра на ві чаў 
Аляк сей Шу га еў не ча ка-
на (мяр кую, перш за ўсё 
для ся бе са мо га) стаў ад-

ным з са мых па пу ляр ных ге ро яў 
бай не та. Пра яго спа чат ку на пі-
са ла мяс цо вая прэ са, ар ты кул 
пе ра дру ка ваў адзін з вя до мых 
пар та лаў — і вось ужо звы чай-
ны га ра джа нін і яго не звы чай ны 
ўчы нак аб мяр коў ва юць дзя сят-
кі ін тэр нэт-ка рыс таль ні каў. Што 
ж та ко га не звы чай на га зра біў 
Аляк сей, спы та е це? У мі ну лыя 
вы хад ныя ён за ўва жыў, як на-
су праць су пер мар ке та ма ла-
дая ма ці ледзь не пе ра ку лі ла 
ка ляс ку на роў най, зда ва ла ся 
б, ня даў на за ас фаль та ва най 
да рож цы. Ака за ла ся, ас фальт 
пра сеў і ўтва ры ла ся лад ная 
яма, пра ва ліў шы ся ў якую, мог 
па ка ле чыц ца лю бы. На двор'е 
бы ло со неч нае, ва кол на ро лі-
ках ка та лі ся дзе ці…

Ка ра цей, Аляк сей, доў га не 
ду ма ю чы, пры вёз у ба гаж ні ку 
ўлас най ма шы ны ка ла маж ку, 
рыд лёў ку, пяс ок, яму за сы паў і 
па раў на ваў. Не ча ка ю чы, што гэ-
та зро бяць ад па вед ныя служ бы, 
не на ра ка ю чы на мяс цо вую ўла-
ду, якая прос та па він на ба чыць 
кож ную ям ку ка ля кож на га до ма 
і кож ную пе ра га рэ лую лям пач-
ку ў пад' ез дзе (пры зна ем ся са мі 
са бе: ме на ві та так мы час цей за 
ўсё ро бім і ду ма ем)… Зрэш ты, 
Аляк сею да па доб на га ге рой ства 
(пі шу без двух кос ся і без іро ніі, 
бо па на шым ча се яго ўчы нак 
ме на ві та так і вы гля дае), зда ец-
ца, не пры вы каць. За не каль кі 
тыд няў да гэ та га ён сам за чы ніў 
(на коль кі гэ та ў яго атры ма ла ся) 
ка на лі за цый ны ка ло дзеж ка ля 
гім на зіі, аб га ра дзіў не бяс печ ны 
ўчас так са ма туж ным «пло там». 
Да гэ туль усе ха дзі лі, гля дзе лі, 
абу ра лі ся, на мяс цо вых фо ру-
мах у ін тэр нэ це раз гар ну ла ся 
бур нае аб мер ка ван не, сут насць 
яко га зво дзі ла ся зноў жа да та-
го, якія бла гія ка му наль ні кі і якія 
абы яка выя чы ноў ні кі (а тыя, 
што, се дзя чы за кам п'ю та ра мі, 
пі шуць гнеў ныя ка мен та рыі, — 
свя до мыя гра ма дзя не і ба раць-
бі ты за спра вяд лі васць). І рап там 
знай шоў ся ча ла век, які не толь кі 
жах нуў ся ад уяў лен ня, што мо жа 
зда рыц ца, ка лі ў той люк упад зе 
чы ёсь ці дзі ця, але і за ду маў ся 
пра тое, што аса біс та ён мо жа 
зра біць, каб тра ге дыі не зда ры-
ла ся…

Н
Е бу дзем раз ва жаць 
ця пер пра тое, ча му і 
са праў ды ад па вед ныя 

служ бы, якія за гэ та ад каз ва-
юць, свое ча со ва не за чы ні лі той 
ка ло дзеж, не за сы па лі тую яму 
(гэ та тэ ма для зу сім ін шай пуб лі-
ка цыі, маг чы ма, на ват па ма тэ-
ры я лах пра вер кі кант ра лю ю чых 
або пра ва ахоў ных ор га наў)… 
Лепш пра нас з ва мі, та кіх за-
ко на па слух мя ных, пра віль ных, 
пры стой ных. Пры чым усе гэ-
тыя ры сы ня рэд ка дзей ні ча юць 
толь кі ў ме жах на шай ква тэ ры, 

на шай сям'і, на ша га пра цоў на-
га мес ца. Усё, што ад бы ва ец ца 
ва кол (на ват у на шым жа пад'-
ез дзе, на ват на ву лі цы, па якой 
мы што дня хо дзім), нас хва люе 
толь кі на ўзроў ні эмо цый: па ціс-
нуць пля чы ма, абу ра на або па-
гард лі ва фырк нуць, або — і гэ та 
ўжо вяр шы ня на шай ча ла ве чай 
і гра ма дзян скай па зі цыі — на-
браць на кам п'ю та ры злос ны ка-
мен та рый, са мо му па це шыц ца 
пры гэ тым улас най дас ціп нас цю 
і лёг кас цю сты лю. І атрым лі ва-
ец ца ў вы ні ку, што ча ла век, які 
прос та зра біў нар маль ны ча ла-
ве чы ўчы нак, ста но віц ца ге ро ем 
дня, су час ным Дон Кі хо там, дзі-
ва ком, якіх ма ла. Але ча мусь ці 
ме на ві та з вус наў гэ та га дзі ва ка 
звы чай ныя за ця га ныя свя до мы-
мі гра ма дзя на мі сло вы гу чаць 
як ак сі ё ма: «Нам са мім не трэ ба 
быць абы яка вы мі да праб лем, 
на ват ка лі гэ та прос та яма. Усе 
ду ма юць, што хтось ці ін шы па ві-
нен вы пра віць не да хо пы на ша-
га жыц ця. А да стат ко ва прос та 
спы ніц ца, па тра ціць коль кі хві-
лін, да па маг чы сва ім учын кам 
ін ша му…» 

А
ЛЕ ўсё не так сум на і 
змроч на, бо я ве даю, 
што гэ тыя сло вы не 

прос та пус ты гук, а кі раў ніц тва 
да дзе ян ня, жыц цё вы прын цып 
для мно гіх лю дзей — зна ё мых і 
зу сім не вя до мых. У до ме по бач 
з на шым су сед кож ную ра ні цу 
(ба ла зе, пра цуе ў дру гую зме-
ну) вы во зіць на пра гул ку ма ла-
до га хлоп ца-ін ва лі да, ма ці яко-
га б'ец ца на дзвюх ра бо тах, каб 

сын, у мі ну лым спарт смен, які 
па да ваў над зеі, меў доб рыя ле-
кі і хар ча ван не. Су сед не бя рэ 
за тое гро шай, не про сіць па-
дзя кі — ён прос та па-ча ла ве чы 
да па ма гае. У не вя лі кім га рад ку 
Круг лае 84-га до вая ба бу ля пя-
ты год жы ве ў чу жых лю дзей, 
як у род най сям'і: гас па ды ня 
прос та пры ня ла яе і аба грэ ла, 
бо баб цы не бы ло ку ды іс ці. У 
вёс цы на Го мель шчы не (ня-
даў на па чу ла гэ тую гіс то рыю ў 
аб лса ве це) му жы кі са бра лі ся і 
па ста ві лі но выя пла ты ўдо вам, 
ста рым, ня мог лым. Са мі, сва-
і мі ру ка мі, на рэ за лі шты ке ты, 
пры вез лі з ле су жэрд кі. Не на-
ра ка ю чы на ўла ду і ад па вед ныя 
служ бы, не ча ка ю чы, што нех та 
звер ху дасць ука зан не. Прос та 
лю дзі да па маг лі лю дзям… І не 
толь кі лю дзям, да рэ чы. Вар та 
за зір нуць на любы з сай таў 
аба ро ны бяз до мных жы вёл. 
Гэ тыя ва лан цё ры-дзі ва кі не 
толь кі пад бі ра юць і да гля да юць 
кі ну тых ін шы мі людзь мі ка тоў і 
са бак, ня рэд ка зня ве ча ных, — 
яны пі шуць ім «ві зіт кі» з фо та, 
спа дзе ю чы ся, што ў ня шчас най 
жы вёл кі зной дзец ца кла пат лі-
вы гас па дар. Яны не ля ну юц ца, 
не шка ду юць тра ціць свой час 
на цёп лыя пра чу лыя сло вы, якія 
зна хо дзяць для кож на га свай-
го вы ха ван ца. Ха ця, на пэў на, 
маг лі б гэ ты час за няць кам-
п'ю тар ны мі гуль ня мі, по шу ку 
вель мі па трэб ных ануч у ін тэр-
нэт-ма га зі не ці ся дзен нем на 
фо ру ме, дзе зноў ла юць чы ноў-
ні каў і ней кія там служ бы за… 
(ва ры ян таў тут без ліч)…

У 
ся рэ дзі не ХІХ ста год дзя 
ў Фран цыі жыў вель мі ці-
ка вы пер са наж. Фран суа 

Гі зо, двац цаць дру гі прэм' ер-мі-
ністр Фран цыі, які, як свед чаць 
гіс то ры кі, быў ча ла ве кам да во лі 
жорст кім, праг ма тыч ным і зу сім 
не сен ты мен таль ным (сла ву ты 
дэ віз ся рэд ня га кла са «Уз ба га-
чай це ся!» пры ду маў ме на ві та 
ён). Але пры гэ тым ён быў вы-
дат ным гіс то ры кам і фі ло са фам. 
Дык вось, ме на ві та ён на пі саў 
гэ тую фра зу, якая ў пе ра кла дзе 
ці не на ўсе мо вы све ту — ад на 
з са мых вя до мых цы тат. «Па-
куль ча ла век ад чу вае боль — ён 
жы вы. Па куль ча ла век ад чу вае 
чу жы боль — ён ча ла век».

Па куль што на гэ тай зям лі 
пе ра ва жа юць лю дзі. Пры нам сі, 
вель мі хо чац ца ў гэ та ве рыць.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ

� 

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

ПА ВОД ЛЕ 
ТЭ О РЫІ ГІ ЗО
На ша гра ма дзян ская і ча ла ве чая па зі цыя — у чым яна?

«Нам са мім не трэ ба быць 
абы яка вы мі да праб лем, 
на ват ка лі гэ та прос та яма. 
Усе ду ма юць, што хтось ці 
ін шы па ві нен вы пра віць 
не да хо пы на ша га жыц ця. 
А да стат ко ва прос та 
спы ніц ца, па тра ціць коль кі 
хві лін, да па маг чы сва ім 
учын кам ін ша му...»


