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6.00 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 19.00 Скетч-шоу «6 кад-
раў».
9.00 Се ры ял «Та рыф на мі ну-
лае».
10.00, 18.05 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсіх».
10.30, 20.00 Скетч ком «Сям'я 
3D».
12.30 Ме лад ра ма «Стань 
мной».
14.30, 23.45 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
15.00 Се ры ял «90210: Но вае 
па ка лен не».
16.00 Ка ме дыя «Фан фан-
цюль пан».
18.30 «Ла ві мо мант».
21.10 Пры го ды «Са ха ра».
0.30 «Дур ні і да ро гі».
1.00 «Не рэ аль ная гіс то рыя».
1.30 «Лю дзі ХЭ».
2.00 «Тур ба мік сер».

6.30 «Еў рань юс».
10.00 «Звы чай ны кан цэрт».
10.35 Ка ні ку лы! «У по шу-
ках ка пі та на Гран та». Маст. 
фільм.
12.45 Вя лі кая сям'я. Але ся Жа-
ляз няк.
13.40 «Су свет ныя скар бы 
куль ту ры».
13.55 Гі та ра ся мі струн ная. 
«Аляк сандр Вяр цін скі. Мне 
па трэб на толь кі тэ ма...».
14.35 «Брад вей. Гіс то рыя ў 
асо бах і тан цах». Дак. се ры-
ял.
15.05, 1.55 Кра і на пту шак. 
«Со вы. Дзе ці но чы». Дак. 
фільм.
16.00 Пра ект го да-2014. Вя лі-
кая опе ра.
17.55 Кі но+тэ атр. Яфім Шыф-
рын у філь ме-спек так лі «П'е са 
для муж чы ны».
18.50 «Ар кад скія па сту хі» Ні-
ка ла Пу се на». Дак. фільм.
18.55 «Ра ман ты ка ра ман са». 
«Зі ма».
19.55 Юбі лей Ва лян ці ны Ця-
ліч кі най. «Аст ра вы».

20.35 «Пяць ве ча роў». Маст. 
фільм.
22.20 «Лі нія жыц ця». Яў ге нія 
Даб ра воль ская.
23.15 Кі но на ўсе ча сы. «Хэ-
лоў, До лі!» Маст. фільм.
1.40 «32 снеж ня». М/ф для да-
рос лых.
2.50 «Шарль Ку лон». Дак. 
фільм.

6.00 «Свет су стра кае Но вы 
год». 1978 год.
6.50 «Бу дзіль нік». «На ва год нія 
пры го ды ка пі та на Врун ге ля». 
1985 год.
7.25, 14.35, 23.35 Кан цэрт за-
меж най эст ра ды.
7.50, 13.30 Маст. фільм «Са-
ла мя ны ка пя лю шык».

9.00, 14.55 «На ва год няе свя-
точ нае прад стаў лен не». 1987 
год.
10.00, 3.55 «На ро джа ныя ў 
СССР». Леп шае.
11.00, 17.00 «Шы рэй круг». 
На ва год няя пра гра ма. 1987 
год.
12.00 «КВЗ-90». На ва год ні 
вы пуск.
12.50 «На ва год няя за баў ляль-
ная пра гра ма».
16.00 «Кол ба ча су». «Лю бі мая 
са вец кая пес ня пра зі му».
18.00 «Вя сё лыя нот кі. На ба лі 
ў Па пя луш кі». 1991 год.
19.15 «Вы кра дан не». 1-я се-
рыя. На ва год ні фільм-кан цэрт. 
1969 год.
20.50 «На ва год ні ат рак цы ён». 
1-я част ка. 1984 год.
22.20 Маст. фільм «Нач ныя за-
ба вы». 1-я се рыя.
0.00 Маст. фільм «Ка рот кія гіс-
то рыі». 3-я се рыя.
0.45 «Бе не фіс Са ве лія Кра-
ма ра ва». Фільм-кан цэрт. 1974 
год.
1.30 Маст. фільм «На ва год нія 
пры го ды Ма шы і Ві ці».

2.40 «А тры нац ца тай га дзі не 
но чы». Фільм-кан цэрт. 1969 
год.
4.55 «Ка ляд ныя су стрэ чы». 
1993 год. 2-я част ка.

3.00, 20.10, 1.00 Ра лі. Ра лі-
рэйд. Да кар.
10.30, 2.30 Ра лі. Ра лі-рэйд.
10.45 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Спрынт. Жан чы ны.
11.30, 16.00, 0.00, 2.45 Скач кі 
на лы жах з трамп лі на. Ку бак 
све ту.
12.15 Гор ныя лы жы. Ку бак 
све ту. Муж чы ны.
13.45, 1.30 Бія тлон. Ку бак све-
ту. Спрынт. Муж чы ны.
15.30 Лыж ныя гон кі. Ку бак 
све ту. Муж чы ны.
18.00 Тэ ніс. Тур нір ATP. Фі-
нал.
19.45 Лыж ныя гон кі. Ку бак 
све ту. Жан чы ны.
20.15 Дартс. Чэм пі я нат све ту.

6.00, 10.00, 14.30, 17.30, 22.00, 
3.10 Се ры ял «Сва ты 3».
6.50 Ка ме дыя «Міль ён на Рас-
тво».
8.30 Ка ме дыя «12 ка ляд ных 
жа дан няў».
10.45, 12.30, 14.10, 15.15, 
17.05, 18.20, 19.55, 21.40, 
22.50, 0.45, 2.45, 5.45 Скетч-
ком «Па між на мі».
11.05 Ме лад ра ма «Ка хан не ў 
вя лі кім го ра дзе».
12.55 Ка ме дыя «Свя та пад 
зам ком».
15.35 Ме лад ра ма «Ка хан не ў 
вя лі кім го ра дзе 2».
18.30 Ка ме дыя «Ка ляд ная пя-
цёр ка».
20.20 Ка ме дыя «Я бу ду до ма 
да Рас тва».
23.10 Ме лад ра ма «Ка хан не ў 
вя лі кім го ра дзе 3».
1.15 Ка ме дыя «Гор ка».
4.05 Ка ме дыя «Джэнтль ме ны, 
уда чы!».

6.00 М/ф.
10.15 «Свая праў да».

11.10 «Хро ні кі мас коў ска га 
бы ту».
11.55 «Гіс то рыі вы ра та ван-
ня».
12.30, 0.20 Се ры ял «Адэ са-
ма ма».
18.45 «Даў но не ба чы лі ся!».
20.00 Ме лад ра ма «Ад дам жон-
ку ў доб рыя ру кі».
21.40 Фільм жа хаў «Пра кля-
тая».
23.30 Се ры ял «Сак рэт ныя ма-
тэ ры я лы».

6.00 Дра ма «Муш ке цё ры».
8.00 Фэн тэ зі «Змяр кан не. Са-
га. Сві тан не: Част ка 1».
10.00 Фэн тэ зі «Змяр кан не. Са-
га. Сві тан не: Част ка 2».
12.00 Ка ме дыя «Ка ля ды з 
няўдач ні ка мі».
13.50 Тры лер «Прэ стыж».
16.10 Фільм жа хаў «Жан чы на 
ў чор ным».
18.00 Дра ма «Ро ма вы дзён-
нік».
20.00 Тры лер «Стэлс».
22.00 Фан тас ты ка «Зы ход ны 
код».
23.45 Тры лер «Су іні Тод, дэ-
ман-цы руль нік з Фліт-стрыт».
1.45 Ка ме дыя «Сем псі ха па-
таў».
3.45 Дра ма «Ма лень кія жан-
чы ны».

6.20 М/ф «Смя ша ры кі. Па ча-
так».
8.00 Ка ме дыя «Джэнтль ме ны, 
уда чы!».
9.40 М/ф «Як зла віць пя ро 
Жар-Птуш кі».
11.30 Ка ме дыя «Год ця ля».
13.00 Пры го ды «Грэ час кія ка-
ні ку лы».
14.30 Пры го ды «Ры жык у За-
люст аркоўі».
16.40 Ка ме дыя «Гор ка!».
18.30 Ка ме дыя «Хло пец з 
Мар са».
20.20 Ка ме дыя «Ка хан не ў вя-
лі кім го ра дзе 2».
22.00 Тра гі ка ме дыя «Ша лё ная 
да па мо га».
0.00 Дра ма «Дуб роў скі».

2.20 Пры го ды «Вост раў шан-
ца ван ня».
4.10 Мю зікл «Па пса».

6.00 Ін жы нер ныя ідэі.
6.40 Скар ба шу каль ні кі.
7.30 Па яды нак не пе ра мож ных.
8.10 Гуль ні ро зу му.
8.35 Зай маль ная на ву ка.
8.55 На ву ко выя не да рэ чнас ці.
9.20, 18.00 Зра бі або па мры.
9.40 Кос мас. Пра сто ра і час.
10.30 Зям ля з кос ма су.
11.10 На ву ка бу ду чы ні.
11.55 Больш чым фо ку сы.
12.40, 16.30 Кі ра ван не на тоў-
пам.
10.30 Вя лі кія рэй ды Дру гой су-
свет най вай ны.
14.15 Па вет ра ныя асы вай-
ны.
14.55 Тай нае жыц цё дра пеж-
ні каў.
15.40 Жан чы на, вы ха ва ная 
мал па мі.
17.10 Гуль ня ў лі кі.
21.00, 0.50, 3.45 Рас сле да ван-
ні авія ка та строф.
22.30, 2.30 Эва ку а цыя Зям лі.
23.15, 3.00 Ува рван не на Зям-
лю.
0.00, 5.15 З пунк ту гле джан ня 
на ву кі.

8.00, 17.10, 5.15 Ле ген дар ны 
аў та ма біль.
8.50, 15.30 Хут кія і гуч ныя.
9.40, 16.20, 6.05 Мя цеж ны га-
раж.
10.30 Сталь ныя мыш цы.
11.20 Аква ры ум ны біз нес.
12.10, 23.00 Да мы на дрэ вах.
13.00, 4.00 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі — лам бард.
13.50 Скла ды.
14.40 Да ро га да пры быт ку.
18.00, 19.40, 21.20, 22.35 Пор-
тэр-Рыдж.
23.50 Эфект Кар ба на ра.
0.40 Ска ну ю чы не ба.
1.30 Го лыя і на па ло ха ныя.
2.20 Не спра буй це паў та-
рыць.
3.10 Як па бу да ваць су пер кар.
4.50 Ма лан ка выя ка та стро фы.
7.05 Не вы тлу ма чаль нае: спе-
цы яль ныя ма тэ ры я лы.

6.45 Іс насць.
7.10 Ме лад ра ма «Снеж ны 
анёл».
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Клуб рэ дак та раў.
9.50, 23.25 Се ры ял «Ка хан-
не ў вя лі кім го ра дзе-3». 1-я 
се рыя.
10.50 «Пра ежу!».
11.25 Ку лі нар ная дып ла ма-
тыя.
12.10 Гіс то рыі ра мон ту.
12.50 «Зда роўе». Ток-шоу.
13.30 БеларусьLІFE.
14.00 «Зор нае жыц цё». «На-
ра дзіць лю бой ца ной».
15.15 На ві ны рэ гі ё на.
15.30, 0.30 «Вя лі кая роз ні-
ца».
17.10 Дэ тэк тыў «Шко ла для 
таў сту шак».
21.00 Па на ра ма.
21.40 Ка ме дыя «Ноч за чы-
не ных дзвя рэй».
0.20 Дзень спор ту.

7.00 Ме лад ра ма «Кар на-
вал».
9.40 Бе ла рус кая кух ня.
10.15, 21.15 Тэ ле ба ро метр.
10.20, 21.20 Се ры ял «Ін тэр-
ны».
11.50 Ка пей ка ў ка пей ку.
12.25 «Біт ва эк стра сэн саў». 
За ключ ны вы пуск.
13.55 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Спрынт. Муж чы ны.
15.20 Вось гэ та дзі ва!
15.55 «Соmеdу Батл». Без ме-
жаў».
17.00 «Comedy woman».
18.05 Ік ра.
19.15 Ва ша ла то.
19.40 Ла та рэя «Пя цё рач ка».
19.55 «Раз бу раль ні кі мі фаў».
21.00 Спорт ла то 6 з 49.
21.05 КЕ НО.
22.50 «Су стрэ ча з...» Ма ры на 
Му ля ві на.
23.25 Се ры ял «Ба фі — зні-
шчаль ні ца вам пі раў».

8.00, 14.35, 17.35, 0.25 «Га ла-
сы з мі ну ла га». Ку ля мёт чык 
936-га страл ко ва га пал ка Дзміт-
рый Пят ро віч Жму роў скі.
8.10 «Там, у нас». Прыт ча.
9.20 «Ка мер тон». За слу жа ны 
дзе яч мас тац тваў Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Лі лія Ба ты ра ва.
9.45 «Пес ні на ва год ніх на чэй». 
Вы пуск чац вёр ты. 60-я га ды.
10.10 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
10.40 «На ва год нія ве ча ры ў 
Ма ла дзеч не». Зі мо вы ка лей-
да скоп.
11.45 «Дзень доб ры і бы-
вай!». Ме лад ра ма.
13.15 «Як вый сці за муж за 
ка ра ля». Фільм-каз ка.
14.40 Прэм' е ра. «Му зеі Бе ла-
ру сі». На цы я наль ны мас тац кі 
му зей Бе ла ру сі.
15.35 «Русь бы лін ная». Кан-
цэрт ка за ча га ан самб ля «Ата-
ман».
17.10 «Дыя@блог P.S.»
17.45 «Вік то рыя і Аль берт». 
Дра ма.
20.45 Ка лы хан ка.
21.20 «Пес ні на ва год ніх на-
чэй». Вы пуск пя ты. 70-я га-
ды.
21.50 «Па са жыр пад даж-
джом». Дра ма.
23.40 «Спіс Кі ся лё ва». Дак. 
фільм.

7.00 PRO спорт. На ві ны.
8.00 Тэ ніс. Тур нір ВТА. Брыс-
бен. Паў фі нал.
10.00 Піт-стоп.
10.30 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Абер хоф. Спрынт. Жан чы-
ны.
12.00 Тэ ніс. Тур нір ВТА. Брыс-
бен. Фі нал.
14.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Агляд ту ра.
14.55 Бас кет бол. Адзі ная Лі га 
ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — «Ла ка-
ма тыў-Ку бань».

16.55 Ха кей. КХЛ. ХК «Со-
чы» — «Ды на ма» (Мінск).
19.10 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Абер хоф. Спрынт. Муж чы-
ны.
20.25 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Крыс тал Пэ лас» — «То-
тэн хэм».
22.25 Фор му ла-Е. Гран-пры 
Ар ген ці ны.
23.35 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Чэл сі» — «Нью касл».
1.25 Еў ра пей скі по кер ны тур.
2.15 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Эвер тан» — «Ман чэс тэр 
Сі ці».

7.00 «Су бот няя ра ні ца».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 На шы 
на ві ны.
9.05 «Ера лаш».
9.25 «Зда роўе».
10.25 «Смак».
11.10 «Ідэа льны ра монт».
12.15 «Ра зум ні цы і ра зум ні-
кі».
13.00 Ка ме дыя «Як вы крас ці 
міль ён».
15.30, 16.20 Дра ма «Ты та-
нік».

16.15, 20.55 На ві ны спор ту.
19.30 «Чор на-бе лае».
21.00 «Сён ня ве ча рам».
22.50 «Ле ген ды Lіve».
23.30 «Што? Дзе? Ка лі?». Фі-
нал го да.

6.25 Се ры ял «Сту дэн ты 2».
7.15 «Ан фас».
7.30 Ка ме дыя «Ка хан не ў вя-
лі кім го ра дзе».
9.05 «Чыс тая пра ца».
10.00 Ін шая кра і на. «Ка зах-
стан. Дзе юр ты су сед ні ча юць 
з хма ра чо са мі».
10.50, 13.40, 16.45 «Га ра ды, 
якія спя ва юць».

10.55 «Гэ та мой дом».
11.30 «Мінск і мін ча не».
12.05 «Пры го ды ды ле тан та».
12.40 «Сак рэт ныя тэ ры то-
рыі».
13.45 «Ва ен ная тай на».
14.45 Се ры ял «NEXT».
16.30, 19.30 «24 га дзі ны».
16.50 «Вя лі кі го рад».
17.30 «Дзіў ная спра ва».
18.30 «Ра зум ней не пры ду-
ма еш».
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Ка ме дыя «Ка хан не ў 
вя лі кім го ра дзе 2».
22.00 «Ежа ба гоў».
23.00 «Гля дзець усім!».
0.20 Се ры ял «Пад кід ны».

6.00 М/ф.
7.45 «Зям ля і не ба».
8.10 «Са юз ні кі».
8.35 «Са ба ка ў до ме».
9.05 «Ска жы це, ча му?».
9.30 «Ой, ма мач кі».
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 «Лю бі мыя ак цё ры».
10.45, 23.45 Маст. фільм «Бе-
ра жы ся аў та ма бі ля».
12.25 Се ры ял «Зноў адзін 
на ўсіх».
16.15 Се ры ял «Лэ дзі-дэ тэк-
тыў міс Фрай ні Фі шэр».
22.05 Маст. фільм «Эфект 
да мі но».
1.25 «Лю бі мыя ак цё ры».
1.55 Маст. фільм «За лезь на 
Ме сяц».
3.30 Се ры ял «Чор ны па-
кой».
5.00 Се ры ял «Ма лень кія тай-
ны вя лі кіх лю дзей».

7.00 «ХА». Ма лень кія ка ме-
дыі.
7.45 Се ры ял «Хтось ці губ-
ляе, хтось ці зна хо дзіць».
11.00, 14.00, 20.00 Вест кі.
11.15 «Су бот нік».
11.50 «Пла не та са бак».
12.20 Маст. фільм «За ла тыя 
на жні цы».
14.15 Се ры ял «Мо ра па ка-
ле на».

16.05 «Мая пла не та».
17.10 « Гэ та смеш на».
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.35 «Но вая хва ля». Юбі лей-
ны ве чар Алы Пу га чо вай.
23.25 «На ва год ні па рад зо-
рак».
1.20 Маст. фільм «Сня гур ка 
для да рос ла га сы на».

6.00 Се ры ял «Гон чыя».
6.50, 8.20 Се ры ял «Да рож ны 
па труль».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сён-
ня.
8.50 «Іх но ра вы».
9.25 «Га лоў ная да ро га».
10.20 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра».
11.55 «Ква тэр нае пы тан не».
13.25 «Па е дзем, па я дзім!».
13.55 Се ры ял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».
19.20 Се ры ял «Па ву цін не».
22.50 Мю зікл «Вар' яц кі 
дзень, або Жа ніць ба Фі га-
ро».

9.00, 12.50, 19.00, 21.00, 23.30 
«На двор'е».
9.05 «Мульт па рад».
9.15 Ка ме дыя «Як важ на 
быць сур' ёз ным».
11.00 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
11.10 Ка ме дыя «Па пер шым 
клі чы», 1-2-я се рыі.
12.55 Маст. фільм «Мек сі-
ка нец».
15.30 «Тэ ле ма га зін».
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
16.35 Ка ме дыя «Па між не-
бам і зям лёй».
18.10 Се ры ял «Эў ры ка».
19.05 Ка ме дыя «Ой ма роз, 
ма роз».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 «Фэшн іs my пра-
фэшн».
21.20 Тры лер «Вер сія».
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НА ВУ КОЎ ЦЫ: муж чы ны 
дур ней шыя за жан чын

Зда ец ца, ра дас ці жан чын ня-
ма мя жы. Аме ры кан скія на ву-
коў цы пра вя лі да сле да ван не і 
вы свет лі лі, што моц ная па ло ва 
ча ла вец тва па во дзіць ся бе на 
90% дур ней за пры го жую!

У сва ім сё лет нім ка ляд ным да сле-
да ван ні пад пра цоў най наз вай «Прэ-
мія Дар ві на: га лоў ныя ад роз нен ні па-
лоў у ідыёцкіх па во дзі нах» на ву коў цы 
прый шлі да вы сно вы, што муж чы ны 
знач на дур ней шыя за жан чын. Яны 
вы ву чы лі звест кі пра лаў рэ а таў прэ-
міі Дар ві на за 20 га доў, у пе ры яд з 
1995-га па 2014 год. Вы свет лі ла ся, 
што прэ мія, якая што год уру ча ец ца 
лю дзям, якія па мер лі са мым дур ным 
спо са бам і па зба ві лі ся маг чы мас ці 
ўнес ці ўклад у ге на фонд ча ла вец тва, 
час цей за ўсё ўру ча ла ся муж чы нам.

Ана лі ты кі на зва лі іды ёц кай ры зы-
ку, пры якой ста ноў чая ад да ча ад пэў-
ных дзе ян няў на столь кі ма лая, што 
вы нік аказ ва ец ца заў сё ды сум ным 
і фа таль ным. У ар ты ку ле га во рыц-
ца, што «вы жы вае на ад на го іды ё та 
менш». З 318 на мі нан таў уз на га ро да 
да ста ла ся ўся го 36 жан чы нам, па ве-
дам ляе Brіtіsh medіcal journal BMJ.

ЧА ЛА ВЕЦ ТВА 
НА ПА РО ЗЕ МА СА ВА ГА 
ПУС ТЭЛЬ НІЦ ТВА?

У пе ра да вых кра і нах све ту на бі-
рае сі лу мо да на пус тэль ніц тва, 
што вы яў ля ец ца ў роз на га ро ду 
край нас цях кштал ту даў ншыф-
тын гу (амаль поў най ад мо вы ад 
са цы яль на га жыц ця, іс на ван ня 
толь кі для ся бе), уцё каў у вір-
ту аль ную пра сто ру ці не ча га 
ін ша га. Па куль экс пер ты спра-
ча юц ца, доб ра гэ та ці дрэн на, 
усё больш прад стаў ні коў «за-
ла то га міль яр да» сы хо дзяць у 
«ма нас тыр улас на га ду ху».

Асаб лі ва яр ка гэ тая мо да пра яві-
ла ся ў Япо ніі, дзе для ад па вед на га 
ла ду жыц ця на ват пры ду ма лі свой 
тэр мін «хі кі ка мо ры». У пе ра кла дзе з 
япон скай гэ та гу чыць як «зна хо джан-
не ў адзі но це». Нось бі таў све та по гля-
ду на зы ва юць па прос ту — «хі кі». Яны 
ад маў ля юц ца ад пуб ліч на га жыц ця і 
шу ка юць мак сі маль най адзі но ты. Як 
вы нік, та кія лю дзі не ма юць пра цы і 
жы вуць на ўтры ман ні сва я коў.

Адзін з ва ры ян таў кла січ най схе-
мы та кі: баць ка, на прык лад, на вяз вае 
сы ну вы бар пра фе сіі, па тра буе, каб 
той пай шоў па яго сля дах. А ма ла-
ды ча ла век хо ча стаць мас та ком і 
на ўга во ры не пад да ец ца. Не ма ю чы 
маг чы мас ці ажыц ця віць свае ўлас ныя 
пла ны, ён у вы ні ку ад дае пе ра ва гу 
зу сім не ра біць ні я ка га вы ба ру: за мы-
ка ец ца ў сва ім па коі, на ча мі ся дзіць у 
ін тэр нэ це, дня мі спіць, есць тое, што 
пры га туе спа гад лі вая ма ма, і зу сім не 
хо ча па кі даць зо ну кам фор ту. Баць кі 
раз вод зяць ру ка мі, але што ра біць, 
не ве да юць. Хоць Япо нія з-за цэ ла га 
шэ ра гу асаб лі вас цяў амаль ідэа льная 
кра і на для «хі кі», па доб ныя са цы яль-
ныя па во дзі ны фік су юц ца і ў ін шых 
кра і нах све ту. У Ра сіі, на прык лад, 
гэ та спа кон ве ку пры ня та на зы ваць 
«аб ло маў шчы най». Але, як пус тэль-
ні каў ні на за ві, а ва ўсіх ва ры ян тах 
га вор ка ідзе аб вост рай са цы яль най 
са ма іза ля цыі, якая мае да во лі аб ме-
жа ва ны на бор пры чын.

• Тэ о рыя пра най больш «год ных 
і шчас ных жы ха роў» Зям лі, якія па-
він ны за стац ца на пла не це, та му што 
жыц цё вых рэ сур саў хо піць толь кі на 
та кую коль касць лю дзей. Дру гі, менш 
рас паў сю джа ны ва ры янт: на міль ярд 
най больш «пра су ну тых» прад стаў ні-
коў ча ла вец тва па він ны пра ца ваць 
усе ас тат нія, за бяс печ ва ю чы элі це 
кам форт нае іс на ван не.

Пад рых та ваў Іван КУ ПАР ВАС
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