
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, 
0.15 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.55 Зо-
на Х.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.05 Ме лад ра ма «Сяб роў-
кі».
11.00, 13.00, 16.00 90 се-
кунд.
12.10 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
13.15, 15.25 Ме лад ра ма 
«Кры вое люс тэр ка ду шы».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
17.20 На шы.
17.30 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20 Арэ на.
20.00 Фо рум з Дзміт ры ем 
Бач ко вым.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «След».
23.40 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
0.35 Дзень спор ту.
0.45 Тры лер «Тай нае 
акно».

7.00 Ра ні ца.
9.00, 10.05, 21.30 Тэ ле ба ро-
метр.
9.05, 16.40 Се ры ял «Са-
шка».
10.40 Фільм — дзе цям 
«Прынц і жаб рак».
12.05 Ка ме дыя «Шпі ён скія 
страс ці».
13.50 Дэ тэк тыў «Ма-
рыя Верн: Смерць мо жа 
спаць».
15.35 «Соmеdу Батл. Без ме-
жаў».
17.50, 22.55 Се ры ял «Трыц-
ца ці га до выя».
18.50 Се ры ял «Уні вер».
19.55 Се ры ял «Фіз рук».
20.55 Рэ аль ны свет.
21.25 КЕ НО.
21.35 Се ры ял «Вір ту о зы».
22.50 Ха чу ў тэ ле ві зар!
23.55 Ха кей. КХЛ. «Сло-
ван» — «Ды на ма» (Мінск).

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 12.20, 18.55, 23.40 «Ка-
лей да скоп».
8.10, 12.35, 19.05, 23.50 «Га-
ла сы з мі ну ла га». 110 га доў 
з дня на ра джэн ня са вец ка га 
пісь мен ні ка Мі ка лая Аст роў-
ска га.
8.15, 22.05 «Дыя@блог Р.S.
8.45 Су свет нае кі но. «Да вер-
ся сяб рам».
10.05 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці кі на рэ жы сё ра, на род-
на га ар тыс та Бе ла ру сі Льва 
Го лу ба.
10.35 «Пры го ды ў го ра дзе, 
яко га ня ма». Маст. фільм.
11.55 «Ста рыя каз кі». Гіс то-
рыя ства рэн ня дзі ця ча га філь-
ма «Пры го ды ў го ра дзе, яко га 
ня ма».
12.40 «Як гар та ва ла ся 
сталь». Маст. фільм.
14.05 «Ка мер тон». Опер ная 
спя вач ка, на род ная ар тыст ка 
СССР Але на Аб раз цо ва.
14.35 «Паст ка». Ка рот ка мет-
раж ны фільм.
15.05 «Свет пры ро ды». Вяр-
хоўе ра кі Ло ваць.
15.30 «Ванд роў кі па на Кан-
дра то ві ча». Дак. фільм.
15.45 «Пло шча мас тац тваў». 
Ад вен скіх кла сі каў да джа-
за.
16.10 Се ры ял «Ат лан ты і ка-
ры я ты ды».
17.05 «Скарб ні ца Га ра дзен-
шчы ны». Спад чы на Ге ды мі на. 
Гіс то рыя за сна ван ня і ар хі тэк-
ту ра Лід ска га зам ка.
17.30 «На пя рэ дад ні». Маст. 
фільм.
19.15 «Апа чы». Маст. 
фільм.
20.45 Ка лы хан ка.
21.10 Хіт-па рад. «Сто пе сень 
для Бе ла ру сі».
22.30 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». «Му зы кі-Пры га жу ні». 
Тэ ле вік та ры на.
23.00 «Под ых струн». Му зыч-
ная пра гра ма.

7.40 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Вэст Бром віч» — «Бэрн лі».
09.30 Тэ ніс. Тур нір ВТА. Пе-
кін.
17.30 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
«Ла Ры ё ха» (Іс па нія) — «БГК 
імя Мяш ко ва» (Бе ла русь).
19.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Агляд ту ра.
19.55 Ха кей. КХЛ. «Сло ван» 
(Бра ціс ла ва) — «Ды на ма» 
(Мінск).
22.10 Фут бол. Чэм пі я нат 
Анг ліі. «Сток Сі ці» — «Нью-
касл».
0.00 Час фут бо ла.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
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 «Фа зэн да».
11.55 «Да вай це па ху дзе-
ем?».
13.10 «Мод ны пры га вор».
14.15 «Сам-на сам з усі мі».
15.15, 16.15 «Час па ка жа».
16.50 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік. «Ма-
неў ры 1936-га. Аб ві на вач ва-
юц ца ге не ра лы...». Фільм 
дру гі.
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 «Спра ва прын цы пу».
22.15 «Ле ген ды Lіve. «Кі но».
23.00 «Вя чэр ні Ургант».
23.40 Маст. фільм «На ступ-
ствы ка хан ня».
1.35 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 «Чыс тая ра бо та».
10.40, 17.20 «Зва ная вя чэ ра».

11.35 «Ся мей ныя дра мы».
12.35 «Не хлу сі мне!».
13.50 «Вя лі кі го рад».
14.30 «Ежа ба гоў».
15.30 «Уя ві це са бе».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Сле да кі».
18.30 «Дзіў ная спра ва».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Га ра ды, якія спя ва-
юць». Дзён нік. Брэсц кая воб-
ласць.
20.20 Ба я вік «Да спе хі Бо-
га».
22.10 «Гля дзець усім!».
23.00 «Ва ен ная тай на».

5.00 «180 хві лін».
7.45, 23.40 «Бе ла русь сён-
ня».
8.10, 0.05 Маст. фільм «Дзве 
ня дзе лі».
9.30 Маст. фільм «Ва дзі цель 
для Ве ры».
11.10 Се ры ял «У све це 
ежы».
12.00, 15.00, 18.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
12.15 Се ры ял «Ваш го нар».
14.05 Се ры ял «Тай ныя зна-
кі».
15.15 Ток-шоу «Сло ва за сло-
ва».
16.05 Се ры ял «Так сіст ка».
18.15, 2.45 Се ры ял «Склі фа-
соў скі».
21.00 Маст. фільм «Ін-
фант».
22.40 «На ві ны (бя гу чы ра док) 
куль ту ры».
23.30 На ві ны (бя гу чы ра док). 
Га лоў ная тэ ма.
1.40 Се ры ял «Спаль ны ра-
ён».

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».
12.55 Се ры ял «Гас па ды ня 
май го лё су».
13.50, 16.50, 19.50, 0.20 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.40 «Зем ле тра сен не. Хто 
на ступ ны?».

16.40 «Кас ма на ўты ка».
17.40 Се ры ял «Сэр ца зор-
кі».
18.40 Се ры ял «Па куль ста-
ні ца спіць».
20.50 «Ве чар з Ула дзі мі рам 
Са лаў ё вым».
21.45 Се ры ял «Зем скі док-
тар. Ка хан не на су пе рак».
0.30 Се ры ял «Жан чы ны на 
мя жы».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.05 «Да су да».
9.05, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
11.30, 17.30 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
11.55 «Суд пры сяж ных».
13.20 «Суд пры сяж ных. Кан-
чат ко вы вер дыкт».
14.30 «Пра ку рор ская пра вер-
ка».
15.30 «Ядзім до ма».
16.35 Дэ тэк тыў «Ір жа».
18.00 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
20.00 Се ры ял «Мян тоў скія 
вой ны».
22.00 Ана то мія дня.
23.00 Маст. фільм «Ад па чы-
нак».

7.00, 12.05, 18.45, 21.00, 23.45 
«На двор'е».
7.05, 16.05 Мульт па рад.
7.30 «Сён ня клюе».
8.00 Ка ме дыя «Мая жу дас-
ная ня нька».
9.40 Се ры ял «Ка ра ле ва 
Поўд ня».
10.30 Ка ме дыя «Фан фан — 
во дар лю бо ві».
12.10 Дак. се ры ял «Ко шак не 
лю біць нель га».
13.05 Се ры ял «Ку зей Гю-
ней».
15.20, 18.30 «Тэ ле ма га зін».
16.30 «Кі на блак нот».
16.40 Се ры ял «Ча ты ры ты-
ся чы ча ты рыс та».
17.30 «На ві ны».
17.40 Се ры ял «Кры зіс».
18.50 Се ры ял «Ты ран».
20.50 «Ве чар ні ца». «Уро кі цё-
тач кі Са вы».

21.05 Ба я вік «Мі сія не вы ка-
наль ная-3».
23.15 Се ры ял «Блуд лі вая 
Ка лі фор нія».

6.00, 4.30 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 0.00 Скетч-шоу «6 кад-
раў».
9.00, 13.00, 19.30 Се ры ял 
«Кух ня».
9.30, 13.30, 19.00 Се ры ял 
«Ад ной чы ў мі лі цыі».
10.00, 20.00 Се ры ял «Два 
баць кі і два сы ны 2».
11.00, 3.30 «Гуль ні лё су».
12.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
12.30, 23.15 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
14.00, 2.30 Се ры ял «Ме тад 
Лаў ро вай».
15.00, 1.45 Се ры ял «90210: 
Но вае па ка лен не».
16.00 Ме лад ра ма «Змяр-
кан не. Са га. Сві тан не. Част-
ка 2».
18.30, 0.30 «Ла ві мо мант».
19.00 Се ры ял «Ад ной чы ў 
мі лі цыі».
19.30 Се ры ял «Кух ня».
21.10 Ка ме дыя «Нянь кі».
1.00 Се ры ял «За ча ра ва-
ныя».

6.00 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.15 На ві-
ны куль ту ры.
9.15, 0.40 «На гля даль нік».
10.15 «Рас сле да ван ні ка мі-
са ра Мег рэ». Се ры ял.
11.00 «Аў та парт рэт у чыр во-
най фес цы. Ро берт Фальк». 
Дак. фільм.
11.45 115 га доў з дня на ра-
джэн ня Яў ге на Габ ры ло ві ча. 
«Апош ні аў то граф».
12.10, 22.35 «Чу жыя пісь-
мы». Маст. фільм.
13.45, 1.40 «Су свет ныя скар-
бы куль ту ры».
14.10 Тэ ат раль ны фес ты валь 
тэ ле ка на ла «Куль ту ра». Юбі-
лей тэ ат ра Са ты ры. «Рэ ві-
зор». За піс 1982 го да.
17.05 «Ана толь Па па наў». 
Дак. фільм.
17.50 «Эр нэст Рэ зер форд». 
Дак. фільм.

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 «Доб рай но чы, ма-
лыя!».
19.50 «75 га доў Ва лян ці ну 
Кур ба та ву. «Эпі зо ды».
20.35 «Тым ча сам».
21.20 Пры ступ кі цы ві лі за-
цыі. «Гіс то рыя све ту». Дак. 
се ры ял.
0.00 «Шу каю на стаў ні ка». 
Дак. се ры ял.

5.00, 11.00 «КВЗ-87». Фі нал: 
ОГУ — МХТИ.
6.10 «Ан не Вес кі ў Маск ве». 
1992 год.
7.10 «Прэс-экс прэс» ад 18 
лю та га 1994 го да.
8.30 Дак. фільм «Бы вай, ста-
ры цырк».
8.45 Фільм-спек такль «Не-
звы чай ны кан цэрт». 1972 
год.
10.25 «Рок-н-рол ТБ». 1992 
год.
12.20 «Гэ тыя ста рыя доб рыя 
пес ні». 1991 год.
13.10 Фільм-спек такль «Алі-
Ба ба і 40 раз бой ні каў». 1983 
год.
14.30 «Гэ та бы ло, бы ло...». 
«Зор кі за паль ва юц ца ў Ле-
нін гра дзе». Фільм-кан цэрт. 
1993 год.
14.55 «Пас ля спек так ля». 
«Тэ ат раль ны ка пус нік». 1988 
год.
16.05 Дак. фільм «Ле нан з 
на мі».
17.00 «...Да 16 і ста рэйшым». 
1993 год.
17.50 Дак. фільм «Шчы рая 
раз мо ва».
18.20 «Ма лень кі кан цэрт». 
1993 год.
18.40 Маст. фільм «Пра да-
вец па вет ра». 1-я се рыя.
19.35, 4.40 Кан цэрт за меж-
най эст ра ды.
20.00, 2.00 «Мі ну лы час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Да і пас ля паў но чы». 
1-я част ка. 1990 год.
23.00 «Між на род ная па на ра-
ма». 1978 год.

23.25 «Гэ ты фан тас тыч ны 
свет». «Аб са лют ная аба ро-
на». 1989 год.
0.10 Тэ ле фільм «След ства 
вя дуць Зна Та Кі».
1.45 «Прэс-экс прэс» ад 
30 снеж ня 1993 го да.
3.00 «Кол ба ча су».
4.00 «Рок-н-рол ТБ». 1993 
год.

9.30 Аў та- і мо та спорт.
9.45, 16.00, 20.15, 1.00 Скач кі 
на лы жах з трамп лі на. Лет ні 
гран-пры.
11.15 Спід вей. Чэм пі я нат Еў-
ро пы.
12.15 All Sports.
12.45 WATTS.
13.15, 17.30, 23.30 Дартс.
14.45, 19.15 Фут бол. «Рэ ал 
Мад рыд» (Іс па нія) — «Ба-
зэль» (Швей ца рыя).
18.30, 1.45 Фут бол. Еў ра га-
лы.
22.00 Пра рэ слінг.

5.00, 9.05, 13.40, 2.10 Се ры ял 
«Пра па доб ны».
6.00 Мю зікл «Да ро га на Ба-
лі».
7.35 Ка ме дыя «К-9: Ка ляд ныя 
пры го ды».
10.05 Ка ме дыя «Цёр нер і 
Хуч».
11.45 Ка ме дыя «План гуль-
ні».
14.05, 16.30, 21.00 Се ры ял 
«Ну мар адзін спа дар Кхан».
14.40 Ка ме дыя «Міс тар Піт кін: 
Ран няя птуш ка».
16.15, 19.00, 20.45, 23.50 
Скетч ком «Па між на мі».
17.30 Ка ме дыя «Помс та сяб-
ро вак ня вес ты».
19.20 Ка ме дыя «Па мыл ко-
ва аб ві на ва ча ны Лес лі Ніль-
сэн».
22.10 Ка ме дыя «Фан тоц ці 
2000: кла ні ра ван не».
0.15 Ме лад ра ма «Ка хан не з 
ак цэн там».
3.10 Ка ме дыя «Кі ле ры».

6.00 М/ф.
8.05, 18.50, 2.55 «Цу доў нае 
ста год дзе». Се ры ял.

9.45 «Па нен ка і ку лі нар».
10.20, 4.25 «Па спра вах ня поў-
на га до вых». Дак. се ры ял.
12.05, 17.55 «Спра ва Аста ха-
ва». Дак. се ры ял.
13.00 «Свая праў да».
13.55 «Жон ка. Гіс то рыя ка хан-
ня». Ла лі та Мі ляў ская.
15.15 «Сто пы тан няў да рос ла-
му». Улад Лі са вец.
16.00, 22.40, 3.40 «Зор ныя гіс-
то рыі». Дак. се ры ял.
16.55 «Шчы рая раз мо ва з Але-
най Дзміт ры е вай».
20.45 «Тут нех та ёсць». Се-
ры ял.
21.45, 2.10 «Кедр» пра ніз вае 
не ба». Се ры ял.
23.35 «Быць ча ла ве кам». Се-
ры ял.
0.35 «Ча со ва да ступ ны». Ан-
тон Сі ха ру лі дзэ.
1.30 «Без пад ма ну».

5.00 Ка ме дыя «Рэ аль насць 
ку са ец ца».
7.10, 13.30 Дра ма «Сум ны Ва-
лян цін».
9.20 Дра ма «Дзён нік па мя ці».
11.40 Дра ма «Жорст кія гуль-
ні».
15.30 Дра ма «Зра бі крок».
17.10 Ме лад ра ма «За раз са-
мы час».
19.00 Ка ме дыя «50 пер шых 
па ца лун каў».
20.50 Дра ма «Ба са нож па 
смаў жах».
22.50 Тры лер «Чыр во ны дра-
кон».
1.00 Ба я вік «Вя лі кі куш».
2.50 Ка ме дыя «Сі мо на».

5.20 Дра ма «Пад па руч нік Ра-
ма шоў».
7.50 Дра ма «Якія сыш лі з ня-
бё саў».
9.15 Ме лад ра ма «Гас па ды ня 
«Бе лых на чэй».
11.05 Ме лад ра ма «Улет ку я 
ад даю пе ра ва гу вя сел лю».
12.45, 1.15 Ме лад ра ма «Ад-
ной чы праз двац цаць га доў».
14.10 Тры лер «Фа наг ра ма 
страс ці».
15.50 Ме лад ра ма «На ро ста-
нях».
17.35 Ка ме дыя «Апель сі на вы 
сок».

19.20 Ка ме дыя «Ма мач кі».
21.10 Мю зікл «Сты ля гі».
23.30 Фан тас ты ка «Кан-
такт».
2.30 Дра ма «Юн ке ры».

5.00, 10.00 Ме га за во ды.
6.00, 12.00 Гуль ні ро зу му.
6.30, 12.30 Зай маль ная на-
ву ка.
7.00 Зра бі або па мры.
7.30, 19.00 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
8.00, 13.00 Апа ка ліп сіс: Пер-
шая су свет ная вай на.
11.00 Скар ба шу каль ні кі.
15.00 Ляс ное цар ства.
16.00 Са мыя не бяс печ ныя 
жы вё лы.
17.00, 21.00, 1.00, 4.00 Вя лі-
кія рэй ды Дру гой су свет най 
вай ны.
18.00 Ма шы ны: ра за браць і 
пра даць.
20.00, 0.00, 3.00 Па вет ра ныя 
асы вай ны.
22.00 Кос мас: Пра сто ра і 
час.
23.00 Рас сле да ван ні авія ка-
та строф.
2.00 Да гіс та рыч ныя мон стры 
Гіт ле ра.

7.00, 9.35 За ла тая лі ха ман-
ка.
7.50 Аку лы аў та тар гоў з Да-
ла са.
8.40, 13.15, 20.35 Як гэ та 
ўстро е на?
09.10, 13.40, 20.05, 4.45 Як гэ-
та зроб ле на?
10.30, 5.10 Што бы ло да лей?
11.25, 16.25 Ка ра лі аў кцы ё-
наў.
12.20, 0.55 Top Gear.
14.10 Хут кія і гуч ныя.
15.05, 6.05 Ма хі на та ры.
16.00 Пя тая пе ра да ча.
17.20 Паў стан не ма шын.
18.15 Скрозь кра то вую на ру.
19.10 На ву ка ма гіі.
21.00 Вы жыць ра зам.
22.00 Вы жы ван не без ку пюр.
23.00 Рач ныя мон стры.
1.50 Са праўд ныя афе рыс ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
3.05 Па ляў ні чыя на рэ лік віі.
3.55 Хут кія і гуч ныя.
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Не аса біс ты суб' ек тыў Не аса біс ты суб' ек тыў   ��

ЗЛА ЧЫН ЦЫ 
І АХ ВЯ РЫ

НА ПРАБ ЛЕ МУ АЛ КА ГА ЛІЗ МУ І НАР КА МА НІІ 
ВАР ТА ПА ГЛЯ ДЗЕЦЬ ВА ЧЫ МА ТЫХ, 

КА ГО П'Я НІ ЦЫ І НАР КА МА НЫ ПА ЗБА ВІ ЛІ БЛІЗ КІХ
З та го ча су, як п'я ны кі роў ца, у яко га не бы ло ва дзі цель ска га па свед чан ня, 

збіў у Мін ску на пры пын ку два іх лю дзей, мі нуў ужо ты дзень, але не бы ло з гэ тых 
ся мі дзён ні вод на га, каб пра гэ та зда рэн не не ўспом ні ла ся. Мо жа, та му, што ў 
лю дзей, якія ча ка юць гра мад ска га транс пар ту, ста лі больш на пру жа ныя і за ся-
ро джа ныя тва ры? (Па ча кай це скеп тыч на ўсмі хац ца: маў ляў, у за над та ўраж лі вай 
па нен кі на вяр бе груш кі рас туць, вы дум ляе тое, ча го і ня ма на са мрэч. Лепш 
пры гледзь це ся ўваж лі ва да тых, хто ста іць на пры пын ку по бач. Яно і не дзі ва: я 
і са ма па ча ла піль на ўгля дац ца ў ма шы ны, што ня су цца мі ма, ста ра ючы ся ўга-
даць, якая з іх мо жа та іць па гро зу, каб свое ча со ва ад ско чыць. Ха ця, мяр ку ю чы 
па ўсім, вы ра та вац ца ад та кой не ча ка най на ва лы амаль не маг чы ма.) Мо жа, та му, 
што той зла шчас ны пры пы нак зна хо дзіц ца аку рат ка ля до ма ка ле гі, і мы доў га ў 
тую пят ні цу га ва ры лі пра яго Вя лі касць вы па дак, які не даў та ва ры шу апы нуц ца 
ў той час у тым мес цы, што бы ло вель мі на ват ве ра год на. А, хут чэй, та му, што 
той каш мар на ву лі цы Ясе ні на не па кі нуў пас ля ся бе ў су хіх мі лі цэй скіх звод ках 
і ў «жаў та ва тых» ін тэр нэт-па ве дам лен нях ні вод на га іме ні. Толь кі і ве да еш, што 
жан чы не, якая за гі ну ла пад яго ко ла мі там, на пры пын ку, — 62, а муж чы ну, які 
ад атры ма ных траў маў па мёр у баль ні цы, — 67...

А
Х ВЯ РЫ не аб' яў ле най вай ны, якую су праць нас усіх у на шай мір най 
кра і не вя дуць ал ка голь і нар ко ты кі. Іх па мяць не ўша нуе ні хто, акра мя 
род ных. Іх ім ёны не зга да юць ва ўра чыс тых пра мо вах. Мы не бу дзем 

ве даць іх ім ёнаў, тым больш не бу дзем ве даць ім ёнаў тых, ка му ця жэй за 
ўсё, — хто іх па ха ваў і апла каў, — дзя цей, уну каў, сяб роў. Як і бліз кіх 55-га-
до вай жы хар кі Грод на, якую зноў жа на аў то бус ным пры пын ку збіў на смерць 
ма ла ды нар ка ман. Ін тэр нэт і тэ ле ві зар з ад цен нем на ват ней ка га аван тур на га 
за па лу рас каз ва лі, як ужо за тры ма ны зла чын ца ўця каў з баль ні цы ў чым ма ці 
на ра дзі ла, як пе ра плы ваў Нё ман і ха ваў ся ў ле се — зра бі лі з яго фак тыч на 
ге роя дэ тэк тыў на га сю жэ та. А пра слё зы дзя цей, якіх ён па зба віў ма ці, не 
бы ло ска за на ні сло ва.

Мы па кры се па чы на ем усве дам ляць, якія мо гуць быць на ступ ствы ад гэ тай 
страш най на ва лы. Шмат пі шам і га во рым пра шко ду нар ко ты каў і спірт но га, 
аб па гро зе ўся му гра мад ству, за хоп ле на дыс ку ту ем пра тое, як з гэ тай бя дой 
зма гац ца, якую ро лю тут па він на вы кон ваць шко ла, сям'я і г.д... Спа чу ва ем і ста-
ра ем ся да па маг чы сло вам і спра вай баць кам, род ным, якія зма га юц ца за сва іх 
дзя цей, спра бу ю чы вы цяг нуць іх з дрыг вы дур ма ну. Але, мне зда ец ца, па куль 
мы бу дзем за бы вац ца пра тых, чые бліз кія ста лі ах вя ра мі «бед ных ня шчас ных 
хво рых», па куль не ад чу ем іх боль, не гля нем ім у во чы, не зра зу ме ем, што на 
іх мес цы заўт ра мо жа апы нуц ца кож ны з нас, мы не ма ем пра ва га ва рыць пра 
тое, што ў ба раць бе са страш ны мі во ра га мі ро бім усё маг чы мае.

Бо гэ тыя лю дзі, ні дзе не ўлі ча ныя ах вя ры гэ тай біт вы на смерць, жы вуць з па-
чуц цём вя ліз най не спра вяд лі вас ці. З крыў дай — на Не ба, на лю дзей — на тых, 
хто мог спы ніць і не спы ніў, хто прай шоў мі ма моўч кі, ка лі трэ ба бы ло кры кам 
кры чаць, на тых, хто на жыў ся на бя дзе і смер ці. Іх бліз кія не ме лі не вы леч най 
хва ро бы, яны не ры зы ка ва лі жыц цём на ра бо це; яны па він ны бы лі, як і ва ўсе 
ас тат нія дні, вяр нуц ца да до му; у іх бы лі пла ны на вы хад ныя... Так, ад ня шчас на га 
вы пад ку ні хто не за стра ха ва ны — усе пад Бо гам хо дзім. Але ка лі гэ ты ня шчас ны 
вы па дак для твай го род на га ча ла ве ка з'яў ля ец ца ў вы гля дзе ма ла до га не да-
вяр ка, які на ку рыў ся спай су ці на хляс таў ся га рэл кі... Як змі рыц ца, як пры му сіць 
ся бе ха ця б па спра ба ваць зра зу мець, як жыць да лей?

Н
Я ДАЎ НА ў Баб руй ску су дзі лі два іх пад лет каў, якія 13-га до ва га хлоп чы ка 
му чы лі, а пас ля ўта пі лі ў Бя рэ зі не. (Да рэ чы, ва ўсім лан цуж ку той тра ге дыі 
так са ма быў за ме ша ны спайс: ма ла лет нія зла чын цы яго не ку ры лі са мі, 

але іш лі вы бі ваць гро шы за нар ко тык у та го, хто па абя цаў ку піць і не ку піў; і тут 
на іх шля ху тра піў ся той, ка го яны па-звер ску за бі лі. Прос та так. Дзе ля за ба вы). 
Тыя, хто быў на су дзе, рас каз ва лі: ба бу лю за бі та га, якая вы хоў ва ла ўну ка ад-
на, для якой гэ ты ціх мя ны па слух мя ны хлоп чык быў адзі най на дзе яй і апо рай, 
суд дзя, пас ля та го, як вы нес не паў на лет нім не лю дзям пры га вор, мак сі маль ны 
для іх уз рос ту, па спра ба ваў су це шыць. Маў ляў, ваш унук прос та ака заў ся не ў 
той час не ў тым мес цы. На ўрад ці ня шчас най ба бу лі ста ла хоць на ка лі ва ляг-
чэй ад гэ та га тлу ма чэн ня. Ні ку ды не дзеў ся боль, ні ку ды не дзе ла ся крыў да на 
Бо га і на лю дзей.

Я 
гэ ту не па збыў ную крыў ду ба чу кож ны раз у ва чах ад ной па жы лой жан-
чы ны, якую доб ра ве даю і люб лю. Яе дач ку ле тась за біў ва ўлас най ква-
тэ ры звар' я це лы ад псі ха тро паў не людзь. Жан чы на са ма яму ад чы ні ла 

дзве ры — той быў су се дам па пля цоў цы. На су дзе ён сцвяр джаў, што ні чо га не 
пом ніць, што ўзяць нож яму за га даў «го лас звер ху». Яму да лі мак сі маль ны тэр-
мін зня во лен ня, бу дуць пры му со ва ля чыць. Ня шчас ная ма ці, у якой ён ада браў 
са мае да ра гое, лі чыць, што на ват са ма га су ро ва га па ка ран ня яму бы ло б ма ла. 
І кож ны раз паў та рае: «Ка лі б хва рэ ла мая да чуш ка, ка лі б у ава рыю тра пі ла ці 
ня шчас ны вы па дак які — не так бы крыўд на бы ло. А так... За што? За што?..»

І ня ма ча го ад ка заць, і ня ма чым апраў дац ца...
Але на ЛЯЎ КО ВІЧ

�

«ПАД» І «НАД»...
То па — гэ та я. На ім вы рас мой 

сын і ця пер рас це ўнуч ка. Мы на 
пра гра ме — ва ўзрос це па ды хо ду 
да шко лы, інакш ка жу чы, ад пя ці да 
ся мі га доў. І тут усё, што на за па сі ла-
ся ў жыц ці, вы хо дзіць на па верх ню. 
У мя не не бы ло му та цыі го ла су, дый 
унут ра ны змест ад па вя дае та му, што 
раб лю, у вы ні ку ў свае пяць дзя сят «з 
хвос ці кам» я заў сё ды за ста ю ся ва 
ўзрос це пя ці з па ло вай га доў. Мож на 
быць дзі цем да кан ца жыц ця.

Пра ца ваць на «Ка лы хан цы» — 
вель мі цяж ка. І тут аль бо за плюшч-
ва еш во чы на ўсе не да хо пы, аль бо 
ба чыш толь кі верх нюю част ку. Ка лі 
жур на ліс ты пры хо дзяць да нас на 
здым кі, то по тым не ўсе асмель ва-
юц ца пі саць, у якіх умо вах мы пра-
цу ем. Уя ві це толь кі, што ў наш час 
трое да рос лых ля жаць пад ста лом, а 
над ста лом пра жы ва юць сваё жыц-
цё на шы пер са на жы. Без умоў на, 
мы не за трам вай ны кві ток пра цу-
ем, але і праб лем ха пае, ха ця час та 
гэ та ма ла ка го ці ка віць... Ча мусь ці 
лі чыц ца: ка лі для дзя цей пра цу еш, 
то гэ та лёг ка. І шка да, што за га ды 
іс на ван ня праграмы ні чо га амаль не 
змя ні ла ся. Мы, як і ра ней, ту лім ся ў 
кі на за ле, дзе не бы ло ра мон ту не-
ма ве да ма коль кі ча су. Там зі мой хо-
лад на, а ле там спё ка не су свет ная. 
А но выя лю дзі пры хо дзяць са сва і-
мі ам бі цы я мі, но вы мі пла на мі. Ма ла 
хто жа дае за зір нуць пад стол... Не як 
за піс ва лі но выя вы пус кі, а ў на шым 
па мяш кан ні прый шлі мя няць вок ны. 
У іх план, і ні ко му спра вы ня ма, што 
ў вас, на прык лад, заўт ра эфір. Трэ ба 
іс ці і пра сіць паў га дзі ны ці шы ні, бо 
вок ны ж на шмат важ ней, чым на ша 
пра гра ма...

На час май го пры хо ду ў пра гра-
му яна бы ла на шля ху свай го ста-
наў лен ня. Кі раў ніц тва да ва ла нам 
зя лё нае свят ло ў твор час ці. Ця пер 
час змя ніў ся, і ўсё ўпі ра ец ца ў гро-
шы. На ро лі нас па кон кур се ад бі-
ра лі. Спа чат ку ак цё раў шу ка лі пад 
пер са на жы, а по тым апош ніх ра бі лі 
пад ак цё раў. І, ка лі ў той час ця бе 
за пра ша ла на пра цу тэ ле ба чан не, 
ты ра зу меў, што та бе і ў фі нан са вым 
пла не гэ та вы гад на. Атрым лі ва ла ся 

так: пра ца, якая за да валь ня ла, яшчэ 
і за ро бак доб ры да ва ла. А ця пер на-
ад ва рот: тое, што ма еш, спра бу еш 
не дзе пры мя ніць, каб мець пры бы-
так. Я не як між воль на гэ тыя рэ чы па-
раў ноў ваю, бо трыц ца ці га до вы стаж 
пра цы на пра гра ме дае мне пра ва і 
маг чы масць ра біць та кія вы сно вы. 
Та ды і сён ня лю дзі на тэ ле ба чан не 
пры хо дзі лі з роз ны мі мэ та мі. Сён ня 
га лоў нае, каб за да валь нен не атры-
ма лі гле да чы, якія пла цяць за ваш 
пра дукт. Ха ця ха пае і эн ту зі яс таў, 
за ці каў ле ных агуль най пра цай.

— То па ве дае шмат сак рэ таў 
пра вас?

— Рас ка заць яму бы ло б што, па-
вер це. Са мы мі па пу ляр ны мі бы лі б 
сак рэ ты са зды мак, бо там ха пае і 
пер лаў, і ці ка вых вы пад каў. На прык-
лад, мы — не са злос ці, а ад вя лі кай 
лю бо ві — Ма ля ва ны чу і Фе еч цы, 
па куль тыя раз маў ля юць у кад ры, 
маг лі і шнур кі звя заць, і да зэ длі ка 
іх пры кле іць...

Пе рад вы ступ лен ня мі, па езд ка мі 
роз ны мі я бя ру ляль ку да до му. І, бы-
ва ла, толь кі возь меш То пу на ру кі 
і пач неш з ім раз маў ляць, як сва і-
мі сак рэ та мі з ім па чы нае дзя ліц ца 
ўнуч ка Мар' я на. А мя не для ўнуч кі 
та ды прос та не іс на ва ла. То пе яна 
скар дзі ла ся на ўсіх і пра сі ла: «Толь кі 
ні ко му не рас каз вай!» Вось і я ча-
сам рас каз ваю яму, што і пра ка го 
ду маю, та кі са бе дзён нік без за пі су. 
А зда ра ец ца, апус ка еш ру ку пас ля 
зды мак, вы пад ко ва кра неш ляль кай 
стол і ўскрык ва еш — ні бы та фі зіч на 
ад чу ва еш яе боль.

— Як Мар' я на рэ ага ва ла, да ве-
даў шы ся пра тое, што яе дзя ду ля 
да па ма гае То пе?

— Тут бы лі два ва ры ян ты. Яна 
спа чат ку вель мі га на ры ла ся, ка лі я 

за бі раў яе з сад ка. А вось адзін раз 
па пра сі ла больш не пры хо дзіць. Ака-
за ла ся, што не ка то рыя дзе ці па ча лі 
не адэ кват на рэ ага ваць на рас ка зы 
Мар' я ны «Мой дзя ду ля — гэ та То-
па». Ад на дзяў чын ка па бі ла яе, ней-
кі хлоп чык уку сіў. Мне да во дзі ла ся 
вы свят ляць ад но сі ны з баць ка мі. А 
тыя не ра зу ме лі, з-за яко га медз ве-
дзя ня ці сва рац ца дзе ці.

ДА БРО БЕЗ КУ ЛА КОЎ
Дзе ці ўсё тыя ж, які мі і бы лі. Прос-

та га ло вы іх за бі ва юц ца дзіў ны мі 
муль ты ка мі, кні га мі. Кож ны час мае 
сва іх ге ро яў. Ад нак усё роў на трэ ба, 
каб бы ло да бро і зло, і дак лад нае 
тлу ма чэн не, дзе хто. А нас жа пры-
ву ча юць, быц цам да бро мо жа быць 
з ку ла ка мі, а лепш і з аў та ма там. По-
тым мы здзіў ля ем ся, што на ву лі цах 
ад бы ва ец ца.

Не як быў з ля леч ным тэ ат рам 
на фес ты ва лі ў Сла ве ніі, і іх мі ністр 
куль ту ры рас ка заў, што там за ня ткі 
ў ля леч ным тэ ат ры ўне се ны ў план 
раз віц ця дзе так. Ім у дзі ця чым сад-
ку, у шко ле рас каз ва юць пра ўза-
е ма ад но сі ны лю дзей, аб пра ві лах 
да рож на га ру ху і пра мно гія ін шыя 
важ ныя рэ чы. І по тым ні ко му не трэ-
ба тлу ма чыць, што дзяў чы нак нель га 
крыў дзіць, а ба бу лю трэ ба це раз да-
ро гу пе ра вес ці.

Здзіў ляе стаў лен не да ля леч на га 
тэ ат ра ў нас, бо ад яго спра бу юць 
час та ад мах вац ца, ні бы ад на зой лі-
вай му хі. Як, ска жы це, мо гуць іс ці ў 
пра фе сію лю дзі, ка лі зар пла та ма-
ла дых ак цё раў мен шая, чым пен сія 
ў ча ла ве ка, які ні ко лі не пра ца ваў? 
Але ідуць... Ця пер, на рэш це, да ду-
ма лі ся пад вы сіць зар пла ты ўра чам і 
на стаў ні кам. Гэ та пра віль на, бо пра-
гра міс та мі і бан кі ра мі не ста но вяц ца 
са мі па са бе. Мо жа, ад ной чы з'я віц ца 
ра зу мен не, што і тэ атр не па ві нен іс-
на ваць па ас тат ка вым прын цы пе.

У КОЖ НА ГА 
ПА ВІН НА БЫЦЬ 
СВАЯ ПЛА НЕ ТА

Та лент не сха ва еш пад ста лом. Та-
му сён ня я маю маг чы масць зды мац-
ца ў філь мах ра сій скіх рэ жы сё раў. 
А «Ка лы хан ка» бы ла і за ста ец ца не 
прос та хо бі, а той ад ду шы най, част-
кай жыц ця, ку ды я ні ко лі не пус каў 
ста рон ніх. Па мя та е це, у ма лень ка-
га прын ца бы ла свая пла не та, дзе 
ён абе ра гаў ру жу. Маг чы ма, і ў мя не 
так. Та му трэ ба аль бо з ра зу мен нем 
ста віц ца да ўмоў, якія ёсць, аль бо 
змя няць неш та.

...У ма ім жыц ці бы ло шмат пе ра-
мен. Са мае дзіў нае, ка лі мая жон ка 
Юля з'е ха ла ў Аме ры ку, то мы за ста-
лі ся сяб ра мі. А я, па ехаў шы ту ды пер-
шы раз, ад ра зу ска заў, што гэ та не 
мая кра і на. І не ха чу там па чы наць 
усё з ну ля, бо та го, што маю тут, там 
не бу дзе. Ня даў на яна пры яз джа ла, 
мы пра во дзі лі ўнуч ку ў пер шы клас. 
Так скла ла ся, што мой свет для Юлі 
ака заў ся не пры маль ным, та му яна 
па він на бы ла сыс ці з ма ёй пла не ты і 
знай сці сваю. Ця пер мы кож ны на сва-
ёй і ез дзім ад но да ад на го ў гос ці.

Ка лі я за стаў ся з сы нам адзін, то 
маё жыц цё вель мі змя ні ла ся. Ра зу-
меў, ця пер бу ду для яго ма ці і баць-
кам. Уз рас ла ад каз насць, кар ды-
наль на па мя ня лі ся пры яры тэ ты. Але 
здо леў вы ха ваць сы на ча ла ве кам... 
Той па ва рот лё су не быў для мя не 
не ча ка ным. Я не раз гу біў ся, ка лі ўсё 
ад бы ло ся, та му што сам вы рас у 
шмат дзет най сям'і і ўмеў усё. Да та го 
ж у нас бы лі доб рыя ад но сі ны з Юляй, 
дзя ку ю чы ча му мы сі ту а цыю пры ня лі 
і зрэ а га ва лі на яе пра віль на.

У мя не ні ко лі не бы ло ад чу ван ня 
адзі но ты. Пэў ны час мы жы лі з сям' ёй 
сы на ра зам, а ця пер я пе ра ехаў у ква-
тэ ру сва іх баць коў і ве ча рам па чаў 

ла віць ся бе на дум цы, што я адзін. І 
гэ та не тая адзі но та, ка лі ты ні ко му не 
па трэб ны. Бо і сын по бач жы ве, і брат 
у су сед няй ква тэ ры, і сяб роў доб рых 
ха пае, але ці шы ня на пруж вае. І я 
прый шоў да вы сно вы, ка лі скон чу ра-
монт, то па ду маю пра тое, каб по бач 
нех та быў. Не дзе ля шклян кі ва ды, а 
каб бы ло з кім па га ва рыць.

Мне па ду шы жы выя су стрэ чы. 
На ват па тэ ле фо не не люб лю раз-
маў ляць. Без умоў на, мож на асво іць 
ін тэр нэт, але я не ба чу сэн су тра ціць 
час на тое, каб там неш та пі саць ін-
шым. Тут як з ку рэн нем: я ні ко лі не 
ку рыў, а мне пра па ну юць на ву чыць. 
На вош та? Пса ваць па ўлас ным жа-
дан ні сваё зда роўе не ха чу... Кніж-
кі па пя ро выя чы таць пе ра ста юць, з 
ад на клас ні ка мі сяб ру юць у са цы яль-
ных сет ках, так хут ка па ін тэр нэ це не 
толь кі з вя сел лем і днём на ро дзі наў 
бу дзем він ша ваць, але і на па ха ван ні 
не су стрэ нем ся.

Ча сам за дум ва еш ся, ка лі ты з'я-
віў ся на гэ ты свет, то, ві даць, для не-
ча га па трэб ны. Прос та так ні чо га не 
бы вае. Ка лі ацэнь ваць маё жыц цё з 
па зі цыі «жыць, каб не со рам на бы-
ло», то ў мя не не бы ло ні чо га, што 
ха цеў бы змя ніць. Са шко лы я ве даў, 
чым ха чу зай мац ца па жыц ці. По тым 
жа даў па сту піць на дра му, а тра піў 
у ля леч ны тэ атр, дзе за тры маў ся на 
20 га доў. А на «Ка лы хан цы» пра цую і 
сён ня, што па цвяр джае: не па мы ліў ся 
ў вы ба ры пра фе сіі. Я ад на люб, та му 
на ват уліч ва ю чы, як скла ла ся на ша 
гіс то рыя з жон кай, ма гу ска заць, што 
яна бы ла ма ім ча ла ве кам. Ця пер у 
мя не ёсць сын і лю бі мая ўнуч ка. І 
адзі но ту мне трэ ба бы ло ад чуць, каб 
зра зу мець: жыц цё пра цяг ва ец ца. У 
мя не на мя ча юц ца но выя перс пек ты-
вы ў пра цы, і, на пэў на, гэ та так са-
ма маг чы масць прай сці праз неш та 
но вае.

Але на ДРАП КО.

ТА ЛЕНТ ПАД СТА ЛОМ 
НЕ СХА ВА ЕШ
Акцёр «Калыханкі» Уладзімір Варанкоў — 

пра тое, ці лёгка 30 гадоў быць казачным мядзведзем і адмовіцца ад жыцця ў Амерыцы
Мно гія ве да юць Ула дзі мі ра Ва ран ко ва як ак цё ра 
тэ ат ра і кі но. Ад нак толь кі са мыя ад да ныя 
пры хіль ні кі ўсі мі лю бі май «Ка лы хан кі», 
якая ця пер вы хо дзіць на тэ ле ка на ле «Бе ла русь 3», 
па зна юць яго па го ла се. Гэ тым го ла сам га во рыць 
медз ве дзя ня То па. Агуч вае пер са наж 
Ула дзі мір Мі хай ла віч — вось ужо трыц цаць га доў. 
Мы су стрэ лі ся, каб да ве дац ца, 
што ро біць яго ма ла дым, з кім ён дзе ліц ца 
та ям ні ца мі і як аба ра няў год насць сва ёй 
лю бі май пры хіль ні цы Мар' я ны.

Тан дэм Ула дзі мі ра і То пы 30 га доў разам.

Без умоў на, 
мы не за трам вай ны кві ток 
пра цу ем, але і праб лем 
ха пае, ха ця час та гэ та ма ла 
ка го ці ка віць... Ча мусь ці 
лі чыц ца: ка лі для дзя цей 
пра цу еш, то гэ та лёг ка.


