
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, 0.20 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 0.00 Зо на 
Х.
8.50 Сло ва Міт ра па лі та Паў-
ла на На ра джэн не Іа а на 
Прад це чы.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.05 Се ры ял «След».
11.00 «Зор нае жыц цё». 
«Акаль ца ваць ку мі ра».
12.10 «Мая праў да». «Зі на і-
да Кі ры ен ка. Не ма гу больш 
маў чаць!».
13.10, 15.25 Ме лад ра ма 
«Квет кі ад Лі зы».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
17.20 На шы.
17.35 Дэ тэк тыў «Аза зель». 
1-я се рыя.
19.20 Арэ на.
19.55 Фо рум.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «Ды вер сант. 
Ка нец вай ны». 1-я і 2-я се-
рыі.
23.45 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
0.35 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 10.00, 21.30 Тэ ле ба ро-
метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Це ні мі-
ну ла га».
10.30, 1.15 Дэ тэк тыў «Раз-
вед ка». За ключ ная се рыя.
11.30, 23.40 Се ры ял «Знак 
пра віль на га шля ху». 1-я 
се рыя.
12.30 Ка ме дыя «Пры ходзь-
це заўт ра».
14.20 «Два з па ло вай ку ха ры. 
Ад кры тая кух ня» .
14.55 Ка ме дыя «Утай ма ван-
не сва воль на га».
16.45, 0.35 «Пе ра за груз ка». 
Мо ла дзе вае ток-шоу.
17.30 «Кі пень».
18.55 Се ры ял «Рэ аль ныя 
хлоп цы».

19.50 «Су пер ін ту і цыя. Ка-
хан не».
20.50 Рэ аль ны свет.
21.25 КЕ НО.
21.35 Се ры ял «Уні вер. Но-
вы ін тэр нат».
22.35 Се ры ял «Атэль «Ва ві-
лон». 1-я се рыя.
23.35 Ха чу ў тэ ле ві зар!

7.30, 12.45, 18.55, 21.05, 0.10 
«Ка лей да скоп».
7.40, 12.55, 19.05 «Сім ва лы 
эпо хі». Ка лін ка-ма лін ка.
7.55 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.05, 11.05, 13.55, 19.20 «Раз-
маў ля ем па-бе ла рус ку».
8.10, 22.25 «Ада лень-тра-
ва». Маст. фільм.
9.25 «Сто пе сень для Бе ла-
ру сі». Кан цэрт су час най бе-
ла рус кай пес ні.
10.10, 22.00 «Дыя@блог». 
«Пра мо ву».
10.35, 23.45 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці спе ва ка, за-
слу жа на га ар тыс та Бе ла ру сі 
Юрыя Смір но ва.
11.10 Су свет нае кі но. «Хто 
не спіць у Сі эт ле».
13.10 «Ка мер тон». На род-
ная ар тыст ка СССР Але на 
Аб раз цо ва.
13.40 «Бе ла рус кі на род ны ка-
лян дар». Ку пал ле.
14.00 «Та ям ні чая квет ка па-
па ра ці». Дак. фільм.
14.15 Се ры ял «Мег рэ».
19.25 Дзі ця чы фільм. «За-
ла ты клю чык».
20.45 Ка лы хан ка.
21.15 Се ры ял «За мах».1-я 
се рыя.

8.05 Фут бол. Бе ла рус банк 
— Чэм пі я нат Бе ла ру сі. ФК 
Мінск — «Ды на ма» (Мінск).
9.55 Тэ ніс. Уім блдон. Муж-
чы ны. Адзі ноч ны раз рад. 
Фі нал.
13.00 Тэ ніс. Уім блдон. Жан-
чы ны. Пар ны раз рад. Фі нал.
15.00 Фут бол. Бе ла рус банк 
— Чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Ды-
на ма» (Мінск) — «Го мель».

16.50 Тэ ніс. Уім блдон. Муж-
чы ны. Пар ны раз рад. Фі нал.
19.55 Мас тац кая гім нас ты ка. 
Этап Куб ка све ту ў Мін ску. 
Шоу зо рак.
21.15 Час фут бо ла.
22.00 Тэ ніс. Уім блдон. Жан-
чы ны. Адзі ноч ны раз рад. 
Фі нал.

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.
10.00 «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 «Час абе даць!».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Сам-на сам з усі мі».
16.15 «Смеш нае і яшчэ смяш-
ней шае».
16.50 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік». 
Ма лень кія сал да ты вя лі кай 
вай ны».
18.50 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Па зі цыя».
22.05 «Вай на ма шын. «БКА-
205. Рач ны раз вед чык».
22.40 Маст. фільм «Паў-
стан не пла не ты мал паў».
0.30 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 сня дан не».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 Се ры ял «Аф ра маск-
віч».
12.05 «Ся мей ныя дра мы».
13.00 «Рэ пар цёр скія гіс то-
рыі».
13.50 «Вя лі кі го рад».
14.30 «Зор ны рынг. Но вы 
се зон. Біт ва ка вер-бэн даў». 
Фі нал.

15.50 «Да лё кія сва я кі».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Сле да кі».
18.30 «Рэ аль ная кух ня».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Маст. фільм «Зо на 
смя рот най не бяс пе кі».
22.10 «Гля дзець усім!».
23.00 «Ва ен ная тай на».
0.45 Се ры ял «Джо кер».

5.00 «180 хві лін».
8.15 Се ры ял «Ге не раль ская 
ўнуч ка».
9.55 Маст. фільм «Адзі но-
кая жан чы на жа дае па зна-
ё міц ца».
11.30, 0.40 «Агуль ны ін та-
рэс».
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 «Ка лі нам 
лёс...».
14.10 Дак. фільм «Тай ныя 
зна кі».
15.20, 23.50 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.10 Се ры ял «Буд баць-
ка».
18.20, 2.20 Се ры ял «Жу раў 2».
21.20 Маст. фільм «На вош-
та ты сы шоў...».
23.00 «Бе ла русь сён ня».
23.25 «Пар ты зан скі край».
1.10 Се ры ял «Спаль ны ра-
ён».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.30 «Пра мы эфір».
12.55 «Асаб лі вы вы па дак».
13.50, 16.50, 19.50, 22.40 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.40 «Тры ка пі та ны. Рус кая 
Арк ты ка». Фільм 1-ы.
16.40 «Кас ма на ўты ка».
17.40 Се ры ял «Гас па ды ня 
май го лё су».
18.40 Се ры ял «Па куль ста-
ні ца спіць».
20.50 Се ры ял «Ураль ская 
ка ру нач ні ца».

22.50 Се ры ял «Пят ля ча-
су».
23.40 «БАМ: у ча кан ні ад лі-
гі».
0.40 Се ры ял «Лек тар».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.10 «Вы ра та валь ні кі».
8.40 «Да су да».
9.35, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
11.50 «Суд пры сяж ных».
13.20 «Суд пры сяж ных. Кан-
чат ко вы вер дыкт».
14.15 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
15.15 «Га ту ем з Аляк се ем Зі-
мі ным».
15.45, 18.30 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
16.35 Се ры ял «Глу хар. Пра-
цяг».
20.00 Се ры ял «Ады сея сы-
шчы ка Гу ра ва».
21.40 Се ры ял «Пляж».
23.25 Сён ня. Вы ні кі.
23.55 Се ры ял «Глу хар. Пра-
цяг».

7.00, 12.20, 19.00, 20.55, 
23.45 «На двор'е».
7.05, 16.05 Мульт па рад.
7.30 Дэ тэк тыў «На бя рэж-
ная Ар феўр, 36».
9.25, 17.55 Се ры ял «Рэ-
ванш».
10.10 Ка ме дыя «Двое гэ та 
за над та».
12.25 Се ры ял «Пу а ро Ага ты 
Крыс ці».
13.20 Се ры ял «У чым ві на 
Фат ма гуль».
15.05 «Тэ ле ма га зін».
16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Па лі цыя Га-
ва яў».
18.45 «Кі на блак нот».
19.05 Се ры ял «Доб рая жон-
ка».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Ме лад ра ма «Доб ры 
год».
23.05 Се ры ял «Да смер ці 
пры го жая».

6.00, 1.00 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 18.10, 0.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
9.00 «Спы тай це ку ха ра».
10.00 «Па спець за 24 га дзі-
ны».
11.00 Се ры ял «Свац ця».
12.00 «Кі но ў дэ та лях».
13.00, 23.15 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
14.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
15.00 Се ры ял «Фі зі ка або 
хі мія».
16.00 Ба я вік «Бой з це нем 3: 
апош ні раўнд».
18.40, 0.30 «Ла ві мо мант».
19.00 Се ры ял «Дзён нік док-
та ра Зай ца вай».
20.00 Се ры ял «Та рыф на 
мі ну лае».
21.10 Се ры ял «Вы жыць 
пас ля».

6.00 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.00 На ві-
ны куль ту ры.
9.15, 23.10 «На гля даль нік». 
Вы бра нае.
10.15, 22.20 «Жон кі і доч кі». 
Се ры ял.
11.10 «Ста ра жыт ны і крох кі 
свет да го наў». Дак. фільм.
12.05 «Лі нія жыц ця». Ула дзі-
мір Ма то рын.
12.55 «Су свет ныя скар бы 
куль ту ры».
13.10 «Дзве зі мы і тры ле-
ты». Се ры ял.
14.10 Тэ ат раль ны фес ты валь 
тэ ле ка на ла «Куль ту ра». Тэ-
атр імя Мас са ве та. «Фа ма 
Апіс кін».
17.00, 0.40 Гуль ні кла сі каў. 
Джон Ог дан.
18.15 «Пят роў-Вод кін. Мне 
лёг ка ў гэ тай не аб сяж нас ці». 
Дак. фільм.
18.55 Во сем ве ча роў з Ве ні-
я мі нам Сме ха вым. «Я прый-
шоў да вас з вер ша мі... Да від 
Са мой лаў і Іо сіф Брод скі».
19.50 «Доб рай но чы, ма-
лыя!».
20.00 90 га доў з дня на ра-
джэн ня ака дэ мі ка. «На тал-

ля Бех це ра ва. Ма гія моз гу». 
Фільм 1-ы.
20.30 Пры ступ кі цы ві лі за цыі. 
«Як улад ка ва ны Су свет». 
Дак. се ры ял. 1-я се рыя.
21.15 Юбі лей пры ма дон ны. 
«Але на Аб раз цо ва. Са мая 
зна ка мі тая і амаль не зна ё-
мая». Дак. се ры ял. 1-я се-
рыя.
0.05 «Ак са ка вы. Ся мей ныя 
хро ні кі». Дак. се ры ял. 1-я 
се рыя.
1.45 «Pro memorіa». «Гру па-
вы парт рэт».

5.00 «Аў то граф па су бо тах». 
1993 год.
5.35 Маст. фільм «Куд-куд-
ку ды?!. ці Пра він цый ная ка-
ме дыя з бу фа на дай, поп-му-
зы кай, рэ мі ніс цэн цы яй».
7.00 «Як гэ та ра бі ла ся ў Адэ-
се?!» «За ла ты Дзюк». 1988 
год.
8.50 Маст. фільм «Поз няя су-
стрэ ча».
10.10 Даб ра чын ны кан цэрт 
са вец кіх му зы кан таў у Луж-
ні ках. 1988 год.
11.00 «З са май ра ні цы» «Аў-
кцы ён цу даў». 1991 год.
12.00 Кан цэрт ная пра гра ма 
«Ноч-90». 1989 год.
13.10 Тэ ле спек такль «Вя лі кая 
ка ці ная каз ка». 1965 год.
14.50 «Тэ ат раль ныя су стрэ-
чы» БДТ у гас цях у маск ві-
чоў. 1966 год.
16.10 «Ва кол сме ху» «Ка хан-
не». 2-я част ка. 1980 год.
17.00 «...Да 16 і ста рэй». 
1990 год.
17.50 «Клуб па да рож ні каў» 
«Па да рож жа з Ле нін гра да ў 
Маск ву». 1985 год.
18.45 Маст. фільм «Дні і га ды 
Мі ка лая Ба ты гі на».
20.00, 2.00 «Мі ну лы час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Ан та ло гія гу ма ру. 
Сак рэт акт ры сы» Т.І. Пель т-
цар. 1994 год.
23.00 «Вя лі кая пра гул ка». 
1993 год.
23.35 «Ма ра фон Але га Ба сі-
лаш ві лі». 1994 год.
0.10 «Кан цэрт са вец кай пес-
ні». 1983 год.

0.30 Тэ ле фільм «След ства 
вя дуць зна та кі».
3.00 «Кол ба ча су».
4.00 «Кі на па на ра ма». 2-і між-
на род ны фес ты валь тэ ле ві-
зій ных філь маў «За ла тое ру-
но». 1-я част ка. 1990 год.

9.30, 12.30 Фут бол. Бра зі ле-
ма нія.
9.45 Аў та- і мо та спорт.
10.00, 12.45, 14.15, 0.00 Ве-
ла спорт. Тур дэ Франс.
11.00, 14.00, 18.00, 1.00 Ве-
ла спорт.
11.15, 21.45 WATTS.
11.30 Кон ны спорт.
18.15, 22.30 Фут бол.
18.25 Су пер байк. Чэм пі я нат 
све ту.
19.55 Спід вей. Чэм пі я нат Еў-
ро пы.
20.30, 1.15 Сну кер. Ад кры ты 
чэм пі я нат Аў стра ліі. Фі нал.
22.00, 23.05 Пра рэ слінг.

5.00, 9.00, 2.10 Се ры ял «Кам-
п'ю тар шчы кі».
5.50 Двай ныя не пры ем нас-
ці.
7.25 Міль ён на Ка ля ды.
9.50 Дзей ні чай, сяст ра 2. 
Ста рыя звыч кі.
11.45 Дзя куй та та, дзя куй 
ма ма.
13.25, 16.20, 21.00 Се ры ял 
«Двац цаць два нац цаць».
14.25 Да ро га ў Рыа.
16.05, 23.55, 1.50, 4.45 Скетч-
ком «Па між на мі».
17.20 Ана нім ныя ра ман ты кі.
18.45 Па жар ны.
19.20 Ажа ню ся з пер шай су-
стрэч най.
22.10 Апе ра цыя «Свя ты Яну-
а рый».
0.15 Дзей ні чай, сяст ра!
3.00 Тан цуй да ўпа ду.

6.00 М/ф.
8.00 «Сар дэч на за пра ша ем 
да до му!».
8.40, 18.30, 2.40 Се ры ял «Цу-
доў нае ста год дзе».
10.30 «Па нен ка і ку лі нар».
11.00 Дак. се ры ял «Па спра-
вах ня поў на га до вых».

12.45, 17.30 Дак. се ры ял 
«Спра ва Аста ха ва».
13.40, 17.00, 5.30 Дак. се ры-
ял «Прос тыя скла да нас ці».
14.10 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня». Тац ця на Бу ла на ва.
15.30 «Сто пы тан няў да рос-
ла му». Ксе нія Ал фё ра ва.
16.15, 22.50 Дак. се ры ял 
«Зор ныя гіс то рыі».
20.45 «Мар' ін гай». Се ры ял.
21.45, 4.40 «Бры га да». Се-
ры ял.
23.45 «Па ляў ні чыя на чу-
жых». Се ры ял.
0.40 «Асця рож на, мах ля-
ры!».
1.10 «Ча со ва да ступ ны». 
Аляк сандр Ся роў.
2.00 «Без пад ма ну».

5.00 Ка ме дыя «Ужо хто б ка-
заў 3».
7.00 Ме лад ра ма «Доб рая 
дзяў чын ка».
8.55 Дра ма «Ім пе ра тар скі 
клуб».
11.00 Дра ма «Ус па мі ны ня ў-
дач ні ка».
13.05 Мю зікл «У рыт ме сэр-
ца».
15.00 Міс ты ка «Змяр кан не».
17.20 Ка ме дыя «Міс Пе ціг-
ру».
19.00 Ка ме дыя «Ла ры 
Краўн».
20.50 Тры лер «Пе ра лом».
22.55 Дра ма «Не бяс печ ны 
ме тад».
0.45 Ка ме дыя «Го лы ка-
роль».
2.35 Дра ма «Ро зум і па чуц-
ці».

6.15 Ме лад ра ма «Пра гул-
ка».
8.00 Ме лад ра ма «Клоў ны».
10.00 Дра ма «Аляк сандр. Не ў-
ская біт ва».
12.05 Пры го ды «Два ка пі та-
ны».
14.00 Ка ме дыя «Усё прос-
та».
16.00 Ка ме дыя «Джэнтль ме-
ны, уда чы!».
17.50 Дра ма «Зба вен не».
20.00 Ка ме дыя «Дзед 005».
21.40 Ка ме дыя «2 дні».

23.20 Ка ме дыя «Пра ва дыр 
раз на ску рых».
1.10 Мю зікл «Вост раў за гі ну-
лых ка раб лёў».
4.10 Ме лад ра ма «Ад на клас-
ні кі».

5.00 Ін жы нер ныя ідэі.
6.00, 19.00 Зра бі або па-
мры.
7.00 Зай маль ная на ву ка.
8.00, 13.00 Вя лі кія ўцё кі.
10.00 Ме га за во ды.
11.00, 18.00 Дзі кая бу доў ля.
12.00 На ву ко выя глуп ствы.
15.00 На пад ка ё таў.
16.00 Не бяс печ ныя су стрэ-
чы.
17.00, 2.00 Па вет ра ныя асы 
вай ны.
20.00, 0.00, 3.00 Рэ аль нае 
па ра нар маль нае.
21.00, 1.00, 4.00 Гуль ня ў лі-
кі.
22.00 Эва ку а цыя Зям лі.
23.00 Зла віць кант ра бан дыс-
та.

7.00 Го лыя і на па ло ха ныя.
7.50 Аку лы аў та тар гоў з Да-
ла са.
8.40, 13.15, 20.35 Па тра бу ец-
ца збор ка.
9.10, 13.40, 20.05, 4.45 Як гэ-
та зроб ле на?
9.35 Горш быць не маг ло.
10.30, 5.10 За ла тая лі ха ман-
ка.
11.25, 16.25 Ка ра лі аў кцы ё-
наў.
12.20, 0.55 Top Gear.
14.10, 3.55 Хут кія і гуч ныя.
15.05, 6.05 Ма хі на та ры.
17.20 На ву ка ма гіі.
18.15 Ды на ма — не ве ра год-
ны ілю зі я ніст.
19.10 Кру цей не пры ду ма-
еш.
21.00 Пеш шу ўздоўж Ама-
зон кі.
22.00 Эд Ста фард: го лае вы-
жы ван не.
23.00 Ры бац кія ле ген ды.
0.00, 3.05 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі.
1.50 Са праўд ныя афе рыс ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
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Не фар матНе фар мат  ��

Не да га во ра ныя 
сло вы

Ці за ўва жа лі вы, як ня рэд ка мы са ро ме ем ся або ад клад ва ем 
на по тым ска заць не ка му доб рыя сло вы. По тым жа ня рэд ка бы-
вае поз на... Зга даць аб гэ тым чар го вы раз пры му сіў ма лень кі 
за вар нік, які слу жыў мно гія га ды і ня даў на раз біў ся. Так шка-
да ва ла яго, бо з ім звя за ны ўспа мі ны пра доб ра га і свет ла га 
ча ла ве ка — Клаў дзію Мі хай лаў ну Мі ра нюк.

Пра яе я пі са ла больш за двац цаць га доў та му. А по тым ад бы ло ся 
тое, што ня рэд ка зда ра ец ца з на шы мі ге ро я мі, — яны ўва хо дзяць 
у на ша жыц цё. «Ве да еш, як страш на, ка лі ця бе, ма ла дую, поў ную 
сіл і жа дан ня пра ца ваць, ця бе, што прай шла вай ну, са дзяць у тур-
му на дзе сяць га доў! Але яшчэ горш бы вае по тым, ка лі ад чу ва еш 
ся бе ад ры ну тай, су стра ка еш по гля ды з па гар дай, на пра цу ні дзе не 
бя руць», — гэ та цы та та з май го даў ня га ар ты ку ла ў аб лас ной га зе-
це. На ват з двух ска заў мож на ў агуль ных ры сах уя віць бія гра фію 
дзяў чы ны з Дра гі чын ска га ра ё на.

Кла ва з сяст рой Ве рай пер шы мі ў сва ёй вёс цы ўсту пі лі ў кам са-
мол яшчэ ў 1940 го дзе. Вы бар быў аб умоў ле ны баць ка вым вы ха-
ван нем: ён па ве рыў у но вую ўла ду ад ра зу, га ва рыў, што ця пер доч кі 
мо гуць ву чыц ца і мно га га да сяг нуць у жыц ці. І ка лі прый шлі нем цы, 
баць кі маўк лі ва бла сла ві лі сва іх дзяў чы нак на шлях, які ад па вя даў 
ся мей ным мер кам ма ра лі. Кла ва ства ры ла пад поль ную кам са моль-
скую ар га ні за цыю, Ве ра ва ўсім ёй да па ма га ла. І по тым, ка лі Кла ву 
арыш та ва лі і на сям'ю ляг ло страш нае кляй мо «во ра гаў на ро да», ні 
баць ка, ні сяст ра ні ра зу яе не па пра кну лі. Ве ры лі, што не ві на ва тая. 
Мо жа, дзя ку ю чы гэ тай пад трым цы і вы жы ла, раз ва жа ла яна праз 
трыц цаць га доў пас ля ла ге ра.

За што па са дзі лі, на ват зра зу мець цяж ка. Ней кі звыш піль ны 
«НКВДэш нік» (пэў на, план вы кон ваў) у яе лю боў най за піс цы, ад ра са-
ва най ад на му ча ла ве ку, раз гле дзеў пры кме ты шпі ён скай дзей нас ці. 
Да апош ня га па ве рыць не маг ла, што яе, сак ра та ра Ан то паль ска га 
пад поль на га рай ка ма кам са мо ла, уз на га ро джа ную дву ма ор дэ на мі 
і ме да ля мі, на той час пар тый на га ра бот ні ка, ні за што за вя зуць у 
та вар ным ва го не на дзе сяць га доў у ха лод ны го рад Ба дай бо. Даў няе 
дзя во чае за хап лен не шыц цём пад кі раў ніц твам ма ці, яна лі чы ла, 
вы ра та ва ла ёй жыц цё. На ле са па ва ле жан чы ны больш за ча ты ры-
пяць га доў не вы трым лі ва лі. А Кла ву праз год на кі ра ва лі ў швей ную 
май стэр ню шыць воп рат ку для вяз няў. Ра бо та бы ла цяж кая, але 
за тое ў бу дын ку, а не на 40-гра дус ным ма ро зе. А жон кі ахоў ні каў, 
ка лі за каз ва лі са бе су кен кі, маг лі па да рыць у знак удзяч нас ці ка ва-
лак са праўд на га, а не ла гер на га хле ба.

Жыц цё, вя до ма, пай шло на пе ра ка сяк. За муж вый шла за ча ла ве ка, 
які так са ма пра вёў дзе сяць га доў за ка лю чым дро там. Муж вый шаў на 
во лю з зу сім па да рва ным зда роў ем. Яго, бы ло га ва е ну ра ча, асаб лі ва 
жорст ка бі лі на до пы тах, мо жа, та му, што быў вы хад цам з два ран ска га 
са слоўя. Ён увесь стаў як ка мяк нер ваў. Дзя цей не ха цеў, ка заў, што 
два ста рыя ла гер ні кі не мо гуць на ра дзіць паў на вар тас нае дзі ця. Жы лі 
яны ў Сі бі ры. Пра ца ва ла Клаў дзія Мі хай лаў на ў дзі ця чым до ме. І да 
кан ца жыц ця вы ха ван цы з усёй вя лі кай кра і ны сла лі ёй ліс ты і паш-
тоў кі. Яна лю бі ла рас каз ваць пра іх, ра да ва ла ся іх пос пе хам. Ка за ла, 
што з ра бо тай та ды па шчас ці ла: «Я бы ла па трэб на ім, яны — мне. Нас 
яд на ла на ша ад ры ну тасць гра мад ствам». У Брэст Клаў дзія Мі хай лаў-
на пры еха ла пас ля смер ці му жа і пас ля вы ха ду на пен сію. З Сі бі ры 
пры вез ла да во лі вя лі кую біб лі я тэ ку, якую збі ра ла ўсё жыц цё.

Кож ны раз яна су стра ка ла мя не ней кім но вым па ве дам лен нем, 
пад ра бяз нас ця мі з жыц ця сва іх лю бі мых ге ро яў і аў та раў. Ад ной-
чы пры хо джу, а яна — на су страч з кніж кай пра Пуш кі на і На тал лю 
Ган ча ро ву. І па каз вае парт рэт 36-га до вай На тал лі, ужо Лан ской: 
«Па гля дзі, усе са школь ных пад руч ні каў ве да юць парт рэт 18-га до вай 
На тал лі, а са праўд ная пры га жосць жан чы ны пра яў ля ец ца пас ля 30 
га доў». З парт рэ та гля дзе ла рас кош ная пры га жу ня...

Я лю бі ла пры хо дзіць да сва ёй на шмат ста рэй шай зна ё май. Лю-
бі ла гар таць з ёю кніж кі, слу хаць апо ве ды пра сі бір скую пры ро ду. І 
мя не заў сё ды здзіў ля ла і за хап ля ла, што яна здо ле ла за ха ваць ці-
ка васць да жыц ця, ап ты мізм, не азло бі ла ся на свет, на лю дзей, што 
ад ня лі ма ла досць, асу дзі лі на па ку ты. Мя не за хап ля ла яе вер насць 
ідэа лам свай го юнац тва. Па свед чан не пра рэ абі лі та цыю Клаў дзія Мі-
ра нюк атры ма ла ў 1960-я га ды, а свай го ад наў лен ня ў ра дах пар тыі 
да бі ва ла ся доў гія дзеся ці год дзі. У 1990-м, ка лі мно гія па ча лі кі даць 
пар тый ныя бі ле ты і ра біць са бе тым са мым не бла гую рэ кла му, яна 
атры ма ла да ку мен ты, не за кон на ада бра ныя ў 1946-м. І бы ла та кая 
шчас лі вая! Яна ўме ла быць шчас лі вай, ка лі куп ля ла доб рую кніж-
ку, ка лі су стра ка ла бы лую сяб роў ку ва ен ных га доў. Мя не мно гае 
за хап ля ла ў гэ тай жан чы не, але ска заць ёй пра гэ та не вы па да ла. 
Усё ду ма ла, по тым, бу дзе асаб лі вая на го да.

А по тым не як сам са бой зда рыў ся да во лі доў гі пе ра пы нак у на-
шых за ду шэў ных гу тар ках, звя за ны з на ра джэн нем ма іх дзя цей. А 
ка лі я, спа ха піў шы ся, па зва ні ла, мне ад ка за лі не зна ё мыя лю дзі, што 
ку пі лі ква тэ ру не ўза ба ве пас ля смер ці яе гас па ды ні...

Гэ ты бе лы за вар нік Клаў дзія Мі хай лаў на пры вез ла з Сі бі ры. Ву чы-
ла мя не гар ба ту за вар ваць па-сі бір ску, а по тым ска за ла: «Вазь мі са бе. 
Мя не не бу дзе, а ты бу дзеш гар ба ту на лі ваць і мя не ўспом ніш». Вось 
ця пер ус па мі наю са шка да ван нем, што мно гае ёй не ска за ла.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ

�

ЛУІ ВАН ГАЛ 
ЛО ВІЦЬ КАЙФ

— Па дзя лі ся, ка лі лас ка, агуль ны мі ўра жан ня-
мі ад тур ні ру.

— На маю дум ку, гэ та адзін з са мых ці ка вых чэм пі-
я на таў за апош нія га ды. Вы со кая рэ зуль та тыў насць, 
на гру па вой ста дыі яна ўво гу ле іш ла на рэ корд, не-
ча ка ныя вы ні кі: шмат збор ных, якія прэ тэн да ва лі на 
ме да лі, па вы ля та лі... Ка ра цей, ёсць ба за вы мі ні мум, 
не аб ход ны ба лель шчы ку, каб з ці ка вас цю пра вес ці 
ве чар ка ля тэ ле ві за ра.

— Чыё вы ступ лен не ста ла для ця бе най боль-
шай сен са цы яй?

— Збор най Кос та-Ры кі. Ка ман да, якая ўмуд ра-
ец ца пе ра бе гаць гран даў су свет на га фут бо ла, і пры 
гэ тым у ёй ня ма «зор ных» фут ба ліс таў. Ка ман да, 
фі зіч на моц ная, якая роў на пра кат ва ец ца па тур ні-
ры. Ка ман да, якая вы бі ра ец ца ў плэй-оф з «гру пы 
смер ці», ад праў ля ю чы да до му Анг лію і Іта лію... Да 
па чат ку тур ні ру зда ва ла ся: за б'юць гол на мун дзі я лі 
— гэ та ўжо бу дзе для іх да сяг нен не. А ця пер кос та-
ры кан цы друж на смя юц ца з усёй Еў ро пы і ма ха юць 
услед руч кай анг лі ча нам і італь ян цам.

— Але ў чвэрць фі на ле ў іх моц ныя са пер ні кі 
— збор ная Га лан дыі, якая са праў ды ўраж вае на 
чэм пі я на це.

— Гэ та той са мы вы па дак, ка лі хо чац ца, каб для 
абедз вюх ка манд усё скон чы ла ся доб ра. Пры зна ю ся: 
мне шка да бу дзе раз ві тац ца з кос та ры кан ца мі. На 
чэм пі я на тах я заўж ды пад трым лі ваю збор ныя-аў т-
сай да ры, бо ім скла да ней пра біц ца на топ-тур нір. 
Тым не менш, ду маю, га ланд цы атры ма юць пе ра-
мо гу і пра цяг нуць ба раць бу за Ку бак. «Аран жа выя» 
— вы дат на ар га ні за ва ная ка ман да. У іх ёсць кру ты 
трэ нер Луі ван Гал, які пе ра жы вае «эн ную» ма ла-
досць, атрым лі ва ю чы аса ло ду ад та го, як гу ля юць 
яго хлоп цы. У іх не ве ра год ны ата ку ю чы па тэн цы ял: 
Ар' ен Ро бэн, які вар ты па ло вы збор най, мо ладзь, 
якая толь кі па чы нае спра ба ваць на смак чэм пі я на ты. 
Ду маю, праз не каль кі га доў збор ная Га лан дыі ўво гу-
ле ста не вель мі ма гут най «ма шы най».

БЕ НЕ ФІС ВА РА ТА РОЎ
— На гру па вой ста дыі па кі ну лі тур нір іс пан цы, 

анг лі ча не, пар ту галь цы, італь ян цы... Як ду ма еш, 
гэ та за слу жа нае па ка ран не для дрэн на пад рых-
та ва ных фа ва ры таў ці ў ка гось ці ўсё-та кі быў 
па тэн цы ял прай сці да лей?

— На пэў на, усё па за слу гах. Ха ця вы лет італь ян-
цаў да гэ туль зда ец ца мне... дзіў ным. Матч су праць 
анг лі чан «ску ад ра ад зу ра» згу ля ла шы коў на — па-
да рос ла му, ра зум на, так тыч на дак лад на. А вось што 
зда ры ла ся да лей... Зда ва ла ся, у італь ян цаў у кож най 
лі ніі ха пае цаг лі нак, каб па бу да ваць на дзей ны мост, 
які да вя дзе іх як мі ні мум да паў фі на лу. Але атры ма-
ла ся так, што Чэ за рэ Пра ндэ лі (га лоў ны трэ нер збор-
най Іта ліі. — Аўт.) увесь час та са ваў гэ тыя цаг лін кі і 
так і не змог вы зна чыц ца з ад ной не аб ход най схе май. 
За гэ тай трэ нер скай аго ні яй бы ло цяж ка на зі раць.

— Як ацэ ніш ра шэн не Пра ндэ лі, які пас ля ня ў-
да чы на мун дзі я лі па даў у ад стаў ку?

— Я пры трым лі ва ю ся жорст кай фор му лы: вый-
грае ка ман да, прай гра вае трэ нер. Зра зу ме ла, што 
не ён біў па ва ро тах, але ён вы бі раў гэ тых лю дзей 
і рас каз ваў ім, што і як ра біць. Ча ла век ра зу мее: 

тое, што ён за дум ваў, і тое, што атры ма ла ся на 
вы ха дзе, — гэ та зу сім роз ныя рэ чы, і, па вя лі кім 
ра хун ку, чэм пі я нат ён пра ва ліў. У Пра ндэ лі ха пі ла 
ду ху ўзяць ад каз насць на ся бе — гэ та да ра го га 
вар та.

— У Бра зі ліі асаб лі ва доб ра вы сту па юць ва ра-
та ры. Хтось ці з гал кі пе раў здзі віў?

— Здзі віў — на ўрад ці, бо і да па чат ку мун дзі я лю я 
ўяў ляў, хто на што здоль ны. Але тое, што гэ ты тур нір 
ста но віц ца чэм пі я на там ва ра та роў, — гэ та ад на знач-
на. Прак тыч на ва ўсіх збор ных ме на ві та гал кі пе ры 
бы лі на вя ду чых ро лях. Кей лар На вас з Кос та-Ры кі, 
Гільерма Ачоа з Мек сі кі, Клаў дзіа Бра ва з Чы лі, Цім 
Хо вард з ЗША — аб са лют ны рэ кард смен чэм пі я на-
ту па коль кас ці зроб ле ных сэй ваў... Ад каз насць на 
гэ тых хлоп цах — ка ла саль ная. Бо па ля выя гуль цы 
стра ху юць адзін ад на го, і іх па мыл кі мо гуць за стац ца 
не за ўва жа ны мі. Про мах жа ва ра та ра ўба чаць усе. 
Яск ра вы прык лад — па мыл ка Акін фе е ва ў мат чы 
су праць паўд нё ва к арэй цаў. Ад на асеч ка за 90 хві лін! 
На ім гнен не стра ціў кан цэнт ра цыю, у вы ні ку — пра-
пу шча ны мяч, не да хоп ач коў і вы лет з чэм пі я на ту.

— Якія мат чы за пом ні лі ся з тых, што да вя ло ся 
ка мен та ваць?

— У па зі тыў ным ра кур се — Ал жыр—Паўд нё вая 
Ка рэя. Усе ча ка лі, што матч бу дзе так са бе і ўсё 
скон чыц ца сум най ні чы ёй. Бо да гэ туль Ал жыр на 
топ-тур ні рах не за бі ваў на пра ця гу 400-500 хві лін. А 
тут на рэш це пра рва ла — 4:2, шмат га лоў, фе е рыч-
ная гуль ня, дра ма тызм... А з са мых сум ных — матч 
Ні ге рыя—Іран. Ка лі за 90 хві лін бы ло толь кі не каль кі 
ўда раў па ва ро тах. Шчы ра ка жу чы, я ўжо быў га то-
вы спя ваць, тан ца ваць, ста яць на га ла ве, каб кры ху 
па за ба віць тэ ле гле да ча, бо ўсе ра зу ме лі, што ні чо га 
пры го жа га і эле гант на га на по лі ні бу дзе.

— Да рэ чы, ал жыр цы вы дат на пра яві лі ся бе на 
гэ тым мун дзі я лі.

— Згод ны. Мне па да ба ец ца гэ та вель мі друж ная 
ка ман да. Што ка заць, ка лі пад час трэ ні ро вак на ба-
зе ўсе фут ба ліс ты ра зам вы кон ва юць на маз? Пас ля 
пос пе ху ў Бра зі ліі ба га тыя араб скія біз нес ме ны і 
на ват прын цы за валь ва юць хлоп цаў па да рун ка мі, а 
тыя ад маў ля юц ца. Збор ная, у якой пра віль ныя каш-
тоў нас ці, на пэў на, не мо жа не вы клі каць сім па тыі. 
І гуль ню яны дэ ман стра ва лі ці ка вую: не ся дзе лі ў 
аба ро не — ства ра лі мо ман ты. На ват са збор най 
Гер ма ніі бы лі шан цы. Шка да, што фі зіч на не ха пі ла 
сіл да тры ваць да се рыі пе наль ці. Але з та кім трэ-
не рам, як Ва хід Ха ліл хо джыч, ду маю, у іх яшчэ ўсё 
на пе ра дзе.

«МЕ СІ ДЛЯ СВА ЁЙ ЗБОР НАЙ 
ЯК СТА ТУЯ ХРЫС ТА ДЛЯ РЫА»
— Шлях фа ва ры таў у плэй-оф па куль склад-

ва ец ца вель мі ня прос та. Чым гэ та мож на па тлу-
ма чыць?

— Бе ла рус кія трэ не ры, на пэў на, ад ка за лі б сва ёй 
лю бі май фра зай: «У фут бол на ву чы лі ся гу ляць усе». 
Але мне зда ец ца, на гэ тай ста дыі тур ні ру ца на па-
мыл кі ўзрас ла на столь кі, што ўсе ка ман ды гу ля юць 
вель мі асця рож на. І на мак сі му ме ні Ар ген ці на, ні 
Гер ма нія з пер шых хві лін не вы клад ва ец ца, каб не 
пра пус ціць у свае ва ро ты. З-за гэ та га ні ве лі ру ец ца 
шмат фут боль ных ню ан саў, і на пер шы план вы хо-
дзіць уз ро вень збор най. У ад ной ка ман ды ёсць клас, 
у дру гой — па ра дак. Яны су стра ка юц ца, і атрым лі ва-
ец ца ба раць ба на 90 хві лін. Гэ та — чэм пі я нат све ту. 
Мно гія ра зу ме юць, што адзін уда лы матч мо жа пры-
нес ці ім вы гад ны кант ракт — усе га то вы па ўмі раць 
на по лі. Трэ не ры пе рай ма юць во пыт сва іх вя до мых 
ка лег, і ў мно гіх атрым лі ва ец ца на дыс цып лі на ва нас-
ці, сыг ра нас ці, уза е ма да па мо зе па бу да ваць доб рую 
ка ман ду. Ду маю, па доб ная тэн дэн цыя за ха ва ец ца, 
і та ко га, як бы ло ра ней, ка лі збор ная Бра зі ліі вы хо-
дзіць на пля цоў ку і «на ад ной на зе» ўчы няе раз гром 
са пер ні ка з лі кам 6:0, ужо не бу дзе.

— З то па вых ка манд, якія пра цяг ва юць вы сту-
паць на мун дзі я лі, хто па куль рас ча роў вае?

— На пэў на, вы ка жу кра моль ную дум ку, але і на 
гру па вой ста дыі, і ў плэй-оф рас ча ра ва лі ар ген цін цы. 
Усе ка жуць пра глы бі ню са ста ву, пра тое, што яны 
мо гуць пры ба віць у лю бы мо мант. Шчы ра ка жу чы, 
я па куль ба чу толь кі культ Лі я не ля Ме сі, які, як тая 
ста туя Хрыс та над Рыа-дэ-Жа нэй ра, быц цам бла-
слаў ляе сва іх па плеч ні каў, і ка ман да за бі вае ў апош ні 
мо мант. А на спра ве — яны не змаг лі ўзла маць аба-
ро ну Іра на, не атры ма ла ся вы раз на згу ляць і ў 1/8. 
Мне зда ец ца, рэ сурс ар ген цін цаў знач на ні жэй шы, 
чым ду ма юць экс пер ты, і хут кі вы лет гэ тай ка ман ды 
больш чым ве ра год ны.

— Ве рыш у тое, што бель гій цы здоль ны пе рай-
граць ар ген цін цаў у чвэрць фі на ле?

— Ча му не? У Бель гіі — ма ла дая, праг ная да пе ра-
мог ка ман да, за гар та ва ная еў ра пей скі мі чэм пі я на та мі. 
Іх трэ нер Марк Віль матс сам быў ге ро ем бель гій скай 
збор най 10-12 га доў та му. Ся род іх ёсць лі да ры, якія 
гу ля юць у топ-клу бах: той жа Фе лай ні з «Ман чэс тэ ра», 
ёсць во пыт ныя гуль цы — на прык лад, Кам па ні, які ў 
апош нюю се кун ду ста на віў ся чэм пі ё нам Анг ліі. Бель гій-
цы і са мі ра зу ме юць, што ў іх ха пае та лен ту і на вы каў, 
каб пе ра ма гаць са мых гроз ных са пер ні каў. Не здзіў лю-
ся, ка лі яны пой дуць да лей на гэ тым тур ні ры.

БЫЦЬ ФРЫ КАМ? ТОЛЬ КІ 
НЕ НА ФУТ БОЛЬ НЫМ ПО ЛІ!

— Не ма гу не спы таць на конт эпі зо ду з Су-
арэ сам. Як ста віш ся да яго ўчын ку? (Фор вард 
збор най Уруг вая быў дыс ква лі фі ка ва ны за ўкус 
са пер ні ка пад час апош ня га мат ча гру па вой ста-
дыі з італь ян ца мі. — Аўт.)

— Мне зда ец ца, гэ та ўжо па та ло гія. Ад на спра ва, 
ка лі б ён па ку саў сва іх па плеч ні каў — доб ра, ма быць, 
гэ та іх ма ты вуе. Ці па ку саў бы ся бе за пят кі, каб 
больш га лоў за бі ваць. Але ка лі па ся род мат ча ты 
ку са еш са пер ні ка, гэ та ўжо пе ра хо дзіць усе ме жы. 
Пры гэ тым Су арэс, на пэў на, ра зу меў, што ён — лі дар 
збор най, ад яко га за ле жыць ледзь ве не 75% пос пе ху 
ка ман ды, і яго вы бы ван не ста віць крыж на да лей шых 
перс пек ты вах. Не бы ло б Су арэ са — не зда ры ла ся 
б пе ра мо гі над анг лі ча на мі, якім ён «па да рыў» два 
га лы. Так атры ма ла ся, што ён вы веў сваю збор ную 
ў плэй-оф і ў той жа час кру та яе пад ста віў.

— Да во дзі ла ся чуць дум ку, што па доб ныя 
пер са на жы па трэб ны фут бо лу. Маў ляў, без та-
кіх фры каў сум на і не ці ка ва.

— Быць экс цэнт ры кам за ме жа мі фут боль на га 
по ля — без праб лем. Ад на спра ва, ка лі ты апра на еш 
ру жо вую бя ліз ну, ро біш «сэл фі» і вы клад ва еш іх у ін-

тэр нэт. Гэ та ад бі ва ец ца толь кі на тва ім імі джы. Ін шая 
спра ва, ка лі ты шко дзіш на ва коль ным — са пер ні кам, 
сяб рам па ка ман дзе, ба лель шчы кам.

— Акра мя сі ту а цыі з Су арэ сам, пад час чэм пі я-
на ту з'яў ля лі ся ін шыя пі кант ныя на ві ны. Па па ра цы, 
як заў сё ды, на па га то ве: хтось ці сфа та гра фа ваў 
го лую жан чы ну на бал ко не гас ці ніч на га ну ма ра 
бры тан скай збор най, ін шыя ба чы лі, як хар вац кія 
фут ба ліс ты, аго ле ныя, ад па чы ва лі ў ба сей не — і 
тут жа па паў злі ад па вед ныя чут кі. Як ду ма еш, 
па доб ная ін фар ма цыя са праў ды па да гра вае ці ка-
васць да тур ні ру ці прос та са тра сае па вет ра?

— У мя не па доб ныя гіс то рыі вы клі ка юць іра ніч-
ную ўсмеш ку. Як жур на ліст, я ра зу мею, што та кія 
«сен са цыі» ро бяць га зе там ты раж, а сай там — тра-
фік. Ма быць, для ка гось ці з рэ пар цё раў гэ та адзі ны 
шанц у жыц ці за явіць пра ся бе на ўвесь свет. Бо ўсе 
да ве да юц ца, што ка рэс пан дэнт Іва ноў за сту каў го-
лую жан чы ну на бал ко не ў бры тан скіх фут ба ліс таў. 
Зра зу ме ла, што, па куль ёсць тыя, ка го ці ка віць ін-
фар ма цыя «ні жэй по яса», яна бу дзе з'яў ляц ца. Для 
мя не гэ та не аба вяз ко вы ат ры бут чэм пі я на ту.

— І на пры кан цы зра бі свой пра гноз: якія збор-
ныя бу дуць зма гац ца ў фі на ле?

— Ча каю ў фі на ле пе ра мож цу мат ча Гер ма нія — 
Фран цыя. У гэ тым бы ла б доб рая фут боль ная ло гі ка. 
Ад нос на ін ша га фі на ліс та цяж ка ска заць: вы стра ліць 
мо жа лю бая з ка манд, якія за ста лі ся. Вы дат на бу дзе, 
ка лі ў фі нал пра б'ец ца збор ная Га лан дыі. Уво гу ле, як 
еў ра пей цу, мне бы ло б пры ем на ўба чыць еў ра пей скі 
фі нал чэм пі я на ту све ту.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ

�

Ва кол фут бо лаВа кол фут бо ла  ��

Дзміт рый 
ГЕР ЧЫ КАЎ:

 «ХАЧУ ЎБА ЧЫЦЬ 
ЕЎ РА ПЕЙ СКІ ФІ НАЛ»

Фут боль ны мун дзі яль па сту по ва вы хо дзіць 
на фі ніш ную пра мую. Сён ня вы зна чац ца 
яшчэ два паў фі на ліс ты тур ні ру. Са мы час 
па чаць пад во дзіць пра меж ка выя вы ні кі. Пра 
са мыя яр кія па дзеі тур ні ру, сен са цый ныя 
прой гры шы, не ча ка ныя ра шэн ні фут ба ліс таў 
і трэ не раў і да лей шыя перс пек ты вы ка манд 
ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па гу та ры ла са спар-
тыў ным ка мен та та рам Дзміт ры ем ГЕР ЧЫ-
КА ВЫМ, чые бе ла рус ка моў ныя ка мен та рыі 
гуль няў гэ та га чэм пі я на ту за пом ні лі ся мно-
гім гле да чам.

Цім Хо вард.

Кей лар На вас.Кей лар На вас.

Гільерма Ачоа.Гільерма Ачоа.


