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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, 
0.15 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 0.00 Зо на Х.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.05 Ка ме дыя «Пяць ня-
вест».
12.10 Клуб рэ дак та раў.
12.55 На шы.
13.10 Кі на ра ман «Афі цэ-
ры».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25 Ба я вік «Тры ікс 2: Но-
вы ўзро вень».
17.15 БеларусьLІFЕ.
17.35 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 «Вост раў не-
па трэб ных лю дзей».
23.45 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
0.35 Дзень спор ту.
0.20 Ба я вік «Ад чай ны».

7.00 Ра ні ца.
9.00, 21.55 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «План Б».
10.10 На ві ны на двор'я.
10.45, 23.50 Се ры ял «Лю дзі 
Шпа ка».
11.55 Се ры ял «Лас таў чы на 
гняз до».
13.55 Пад гры фам «Вя до-
мыя».
14.30 Ка ме дыя «Міль я нер 
па ня во лі».
16.20, 23.10 Ток-шоу «Пе ра-
за груз ка».
17.05 М/с «Клуб Вінкс. Шко ла 
ча раў ніц».
19.00 Се ры ял «Чка лаў». 1-я 
— 3-я се рыі.
21.45 КЕ НО.
22.00 Се ры ял «Ін тэр ны».
0.45 Дак. фільм «Спы ні ся!».

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».

8.00, 11.30, 19.35, 0.10 «Ка-
лей да скоп».
8.05, 11.40, 0.15 «Год у гіс то-
рыі».
8.20 «Ка ра ні».
8.50 «Май стры і ча ляд ні кі». 
Тка чы хі.
9.20 «На ша спад чы на». Кар-
мян ская свя ты ня.
9.35, 20.50 Се ры ял «Мег-
рэ».
10.20, 21.45 «Дыя@блог». 
«Пра мо ву».
10.45, 19.45 Се ры ял «Док-
тар Жы ва га».
11.55, 23.40 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці ды ры жо ра, 
на род на га ар тыс та Бе ла ру сі 
Юрыя Яфі ма ва.
12.25 «Скарб ні ца Га ра дзен-
шчы ны». Ха раль ная сі на го га 
ў Грод не.
12.55 «Цу ды пры ро ды».
13.20 «Па ром». Ка рот ка мет-
раж ны фільм.
14.00 «На бе ра зе ра кі Фан-
тан кі». Дак. фільм.
14.35 «Гіс то рыя ад на го го ра-
да». Дак. фільм пра мі ну лае 
го ра да Мін ска.
15.00 «Му зе ум». Парт рэ ты 
сям'і Ве ся лоў скіх.
15.15 Кан цэрт Дзяр жаў на га 
ка мер на га ар кест ра Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь. Са ліст — на-
род ны ар тыст Ра сіі Фрыд рых 
Ліпс.
16.50 «На пе рад у мі ну лае».
17.15 «Рос чырк ча су».
17.30 «Кі на ін дуст рыя Кра і ны 
Са ве таў».
18.25 «Па лес кі па час ту нак». 
За пя кан ка «па-бе рас цей-
ску».
18.40 «За па вед най сцеж кай». 
За каз нік «Ле бя дзі ны Мох-Па-
то кі».
19.10 «Ка мер тон». Хор Ту-
рэц ка га.
20.30 Ка лы хан ка.
22.15 «Га ра чыя дзя нёч кі». 
Маст. фільм.

7.10 Алім пій скія гуль ні. Со чы-
2014. Дзён нік.
7.30 Алім пій скія гуль ні. Со чы-
2014. Ура чыс тая цы ры мо нія 
за крыц ця.

10.05 Алім пій скія гуль ні. Со-
чы-2014. Ха кей. Фі нал. Муж-
чы ны.
13.10 Алім пій скія гуль ні. Со-
чы-2014. Бія тлон. Эс та фе та. 
Муж чы ны.
14.55 Фут бол. Жа раб' ёў ка ад-
бо рач на га тур ні ру ЧЕ-2016.
15.55 Алім пій скія гуль ні. Со-
чы-2014. Лыж ны спорт. Гон ка 
з ма са вым стар там. Муж чы-
ны.
19.15 Алім пій скія гуль ні. Со-
чы-2014. Бабс лей. Муж чы ны. 
Чац вёр кі.
21.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм' ер-лі га. «Нор віч» — 
«То тэн хэм».
23.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Агляд ту ра.
23.55 Авер тайм.
0.25 Бас кет бол. Адзі ная Лі-
га ВТБ. «Аста на» — «Цмо кі-
Мінск».

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».
12.10 «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». «Іо-
сіф Ланг бард. Дра ма ар хі тэк-
та ра». Фільм дру гі.
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Па зі цыя».
22.05 ІІІ Між на род ны фес ты-
валь «Ула дзі мір Спі ва коў за-
пра шае!». Кан цэрт Дзміт рыя 
Хва рас тоў ска га.
23.35 Маст. фільм «Асноў ны 
ін стынкт».
1.50 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».
11.35 «Та кі лёс».
12.25 «Хо ро Шоу». Паў фі нал. 
«Пра што спя ва юць жан чы-
ны».
13.50 «Вя лі кі го рад».
14.25 «Зор ны рынг. Но вы 
се зон. Біт ва ка вер-бэн-
даў».
15.35 «Ін шая кра і на». «Жы ве-
лі, Сер бія?».
16.20 «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 Дзён нік «Хо ро Шоу».
20.20 Маст. фільм «Кры жа-
ва ны агонь».
22.15 «Гля дзець усім!».
23.00 «Ва ен ная тай на».

5.00 «180 хві лін».
7.15 Бе ла русь сён ня.
8.15 Маст. фільм «Ту рэц кі 
гам біт».
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 мі-
ну ла га».
15.20, 23.40 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.10 Се ры ял «Мон тэк рыс-
та».
18.20 Се ры ял «Маўк лі вы 
свед ка».
21.20 Се ры ял «Чор ны крум-
кач».
23.10 «Бе ла русь сён ня».
0.30 «Агуль ны ін та рэс».
0.55 Се ры ял «Ха кей ныя 
гуль ні».
2.35 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».
4.20 «Бе ла русь сён ня».

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.
11.40 «Пра мы эфір».
12.50 «Асаб лі вы вы па дак».
13.50, 16.50, 19.50, 23.40 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 «Ар кадзь Каш ко. Ге ній 
рус ка га вы шу ку».
15.35 Ток-шоу «Пра са мае га-
лоў нае».
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 «Я прый ду 
са ма».
20.45 Се ры ял «Дом ка ля вя-
лі кай ра кі».
21.45 Се ры ял «Гюль ча тай. 
Дзе ля ка хан ня».
23.50 Се ры ял «Тай ны след-
ства».
0.40 «Пес ня за ста ец ца з ча ла-
ве кам. Ар кадзь Аст роў скі».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.45 «Но выя рус кія сен са-
цыі».
9.35, 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, 13.25 «Суд пры сяж-
ных».
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».
17.40 Ток-шоу «Га во рым і па-
каз ва ем».
19.35 Ба я вік «Мар скія д'яб-
лы. Смерч. Лё сы».
23.10 Сён ня. Вы ні кі.
23.35 Маст. фільм «Вяр тан-
не».
1.15 Се ры ял «Па верх».

7.00, 11.35, 19.00, 20.55, 23.55 
«На двор'е».
7.05 М/ф.
7.10 Дра ма «Ха лод нае ле та 
53-га».

8.50, 17.50 Се ры ял «На-
лёт».
9.50 «Сі не ма тог раф». «Шу-
каль ні кі пры год».
11.40 Дра ма «Пра га хут ка-
сці».
13.25 Дэ тэк тыў «Ілю зія па-
лё ту».
15.05 Се ры ял «Штраф бат».
16.00 Мульт па рад.
16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Гім наст кі».
19.05 Се ры ял «Дра ку ла».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Тры лер «Гос ця».
23.00 Се ры ял «Го рад ма-
ры».

6.00, 0.30 “РLАY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 18.00, 0.00 Скетч-шоу «6 
кад раў».
9.00, 19.00 Се ры ял «Свац-
ця».
10.00 «Яда па пра ві лах і 
без».
11.00 «Шчас це без ах вяр».
12.00, 18.30 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсіх».
13.00, 23.15 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 Ка ме дыя «Вя лі кі 
Стэн».
19.00 Се ры ял «Свят ла фор».
20.00 Се ры ял «Вы жыць 
пас ля».
21.10 Ме лад ра ма «Паст ка 
для ня вес ты».

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 Се ры ял «Пэ ры Мэй-
сан».
11.10 Дак. фільм «Ан то ніа 
Саль е ры».
11.20 «Лі нія жыц ця». Ігар За-
ла та віц кі.
12.15 Дак. се ры ял «Цу ды 
жыц ця». 1-я се рыя.
13.10 Се ры ял «У ля сах і на 
га рах».

14.10 Спад чын ні кі Гі пак ра та. 
«Мі ка лай Бур дэн ка. Па дзен-
не ўверх».
14.35 Маст. фільм «Су во-
раў».
16.20 Кан цэрт Ка ра леў ска га 
ар кест ра Кан цэрт ге бау.
17.10 «Па лі глот». Ня мец кая з 
ну ля за 16 га дзін! № 5.
18.15 Га лоў ная ро ля.
18.30 «Са ці. Ня сум ная кла-
сі ка...».
19.15 «Пра ві лы жыц ця».
19.45 «Аст ра вы». Аляк сандр 
Збру еў.
20.25 «Тым ча сам».
21.15 «За ха ва ны час. Не ка-
то рыя пад ра бяз нас ці Вя лі кай 
гіс то рыі».
22.20 «Гай Юлій Цэ зар». Дак. 
фільм
22.50 «Кі нес коп». «64-ы Бер-
лін скі МКФ».
23.30 Дак. ка ме ра. «Дзі ця чы 
свет».
0.10 С. Пра коф' еў. Кан цэрт 
№ 3 для фар тэ пі я на з ар кест-
рам.
1.35 «Су свет ныя скар бы куль-
ту ры».

5.05 «Се вА ло гія»: «Між на род-
ная па на ра ма». 2005 год.
6.10 «Пад зна кам за дыя ка. 
Ры бы». 1992 год.
7.45 «Му зы ка ў эфі ры». 1993 
год.
9.00 «Наш аме ры кан скі Бо-
ра». Маст. фільм.
10.30 «Мас коў скія ма ты вы». 
Фільм-кан цэрт.
11.00, 13.00 «Кан цэрт да дня 
аба рон цаў Ай чы ны». 1993 
год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
14.00 «Асаф Ме се рэр». 
Фільм-ма на гра фія.
15.00 «Што? Дзе? Ка лі?». Фі-
наль ная гуль ня. 1982 год.
17.00 С.У. Мі хал коў. «Усё па-
чы на ец ца з дзя цін ства».
17.55 «Му зыч ны кру із». 
Фільм-кан цэрт.
18.25 «Брыд кая Эль за». Тэ-
ле спек такль. 1981 год.
20.00, 2.00 «Мі ну лы час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Ве чар пе сень кам па зі-
та ра А.І. Аст роў ска га ў Ка лон-

най за ле До ме Са юзаў». 1984 
год. 1 част ка.
23.00 «Пад зна кам «Пі». 1990 
год.
0.10 «Нью-Ёрк, Нью-Ёрк». 
1995 год.
0.45 «Мар цін Ідэн». 3-я част-
ка. Тэ ле спек такль.
4.00 «Кі на па на ра ма». 1989 
год.

10.30 Су пер байк. Аў стра лія.
13.30, 22.00, 2.30 Сну кер. Ад-
кры ты чэм пі я нат Уэль са.
20.00, 1.30 Фут бол. Еў ра га-
лы.
21.00, 1.15 Фут бол. Бра зіл-
ма нія.
21.15 Дартс. Ку бак на цый. 
Шат лан дыя.
1.00 Вось гэ та дзі ва!!!
3.30—10.30 Тэх ніч ны пе ра-
пы нак.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетч ком «Па між на мі».
5.15, 2.20 Се ры ял «Ста рыя 
пер цы».
6.15 Ка ме дыя «Дом з пры ко-
ла мі».
7.40, 8.45, 13.50, 16.45 «Ка-
ме ды ян ты. Леп шае».
8.00, 13.00, 16.00, 21.00, 21.50 
Се ры ял «Бет!».
9.00 Пры го ды «Ва кол све ту 
за 80 дзён».
11.15 Ка ме дыя «Атрад Бе вер-
лі Хілз».
14.10 Ка ме дыя «Як вый сці за-
муж за міль я не ра».
17.20 Ка ме дыя «Шчы рая раз-
мо ва».
19.20 Ка ме дыя «Будзь це як 
до ма».
22.10 Ка ме дыя «Ру ган ці на».
0.10 Ка ме дыя «Звыч ка жа-
ніц ца».
3.25 Пры го ды «Да ро га ў Зан-
зі бар».

6.00 М/ф.
8.10 «Сар дэч на за пра ша ем 
да моў!».
8.50, 18.30, 3.00 Се ры ял «За-
ба ро не нае ка хан не».
10.15 «Па нен ка і ку хар».

10.45, 17.00 Дак. се ры ял «Па-
ра лель ны свет».
11.45, 16.00 Дак. се ры ял «Ва-
раж біт ка».
12.45, 18.00 Дак. се ры ял «Па-
ляў ні чыя на пры ві даў».
13.10 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня». Люд мі ла Чур сі на.
14.30 «Сто пы тан няў да рос-
ла му». Сяр гей Гар маш.
15.15, 23.55, 5.15 Се ры ял 
«Звыш на ту раль нае».
20.10 Се ры ял «Лед ні каў».
21.10, 4.25 Се ры ял «Бры га-
да».
22.15 Маст. фільм «Вы ходзь 
за мя не».
0.40 Се ры ял «Аб ры ну тыя ня-
бё сы».
1.25 «Ча со ва да ступ ны». 
Аляк сандр Мас ля коў.
2.20 «Без пад ма ну».

5.00 Тры лер «Нар коз».
7.00 Дра ма «Ка лі ты ў апош ні 
раз ба чыў свай го баць ку?».
9.00 Ба я вік «Адзі нац цаць сяб-
роў Оў шэ на».
11.40 Ба я вік «Кру ты і цы пач-
кі».
13.45 Тра гі ка ме дыя «Дзве ры 
ў пад ло зе».
15.40 Ка ме дыя «Ша лё ныя 
гро шы».
17.30 Дра ма «Мы. Ве рым у 
ка хан не».
19.00 Дра ма «За ба ро не нае 
ка хан не».
20.55 Дра ма «Не бяс печ ны 
ме тад».
22.40 Тра гі ка ме дыя «Жыц цё 
цу доў нае».
0.25 Ка ме дыя «Тай ны знак».
2.10 Дэ тэк тыў «Пе ра клад чы-
ца».

6.00 Каз ка «Ка роль-алень».
7.30 Ка ме дыя «2 дні».
9.30 Дра ма «Ле ген да 
№ 17».
12.00 Дра ма «Мі лы, да ра гі, 
лю бі мы, адзі ны...».
13.30 Дра ма «Аг ні пры то на».
15.40 Дра ма «Ад мі рал».
17.50 Тра гі ка ме дыя «Мі лень-
кая».
20.00 Ба я вік «Бой з це нем: 
Рэ ванш».

22.20 Тра гі ка ме дыя «На воб-
ма цак».
0.20 Тра гі ка ме дыя «Ад даць 
кан цы».
2.15 Дра ма «Апош няя рэ пра-
дук цыя».

5.00 Апош нія тай ны Трэ ця га 
рэй ха.
6.00 Кі ты-гар ба чы.
7.00 Дзі кія жы вё лы Поў на-
чы.
8.00, 13.00 Ліх ту гі за мя жой.
10.00 Ма шы ны: ра за браць і 
пра даць.
11.00 Ста ра це лі.
12.00, 18.00 Цяж кае зо ла та 
Аляс кі.
15.00 Ка ра ле ва гі ен.
16.00 Эк стрэ маль нае па да-
рож жа.
17.00, 23.00 Вы ра та валь ны 
атрад.
20.00, 0.00, 3.00 Апа ка ліп сіс: 
узы хо джан не Гіт ле ра.
21.00, 1.00, 4.00 Ска не ры ста-
ра жыт на га све ту.
22.00, 2.00 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф.

7.00 Аў та ма біль ныя тар гі ў 
Тэх асе.
7.50, 13.15 Пеш шу па Ама-
зон цы.
8.40, 20.35 Як гэ та ўстро е-
на?
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35 Мар пех Дуг.
10.30, 0.55 Top Gear.
11.25 Што бы ло да лей?
12.20, 1.50 Са праўд ныя афе-
рыс ты.
14.10, 3.55 Хут кія і гуч ныя.
15.05, 6.05 Ма хі на та ры.
16.00 Пя тая пе ра да ча.
16.25 Бе ар Грылс: па сля дах 
тых, хто вы жыў.
17.20, 3.05 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі.
18.15 Пе ра лом ны мо мант.
19.10 Сіс тэ мы кі ра ван ня.
21.00 Гуль ня на жыц цё.
22.00 Уця чы ад па го ні.
23.00 Хлоп цы з Юка на.
0.00, 5.10 Цу ды Со неч най сіс-
тэ мы.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро фы. 
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«Я — 
ЗВАР' Я ЦЕ ЛЫ 

БІБ ЛІ Я ФІЛ»
Ёсць лю дзі вя ду чыя, а ёсць 
вя дзё ныя. Ан тон Мар ты нен ка з лі ку 
пер шых. Аба яль ны, з па чуц цём 
гу ма ру і бяз мер най лю боўю да кніг. 
Та кі са бе ах вот нік бу да ваць сваё 
жыц цё, ары ен ту ю чы ся на ўлас ныя 
жа дан ні. Ад нак і па ра ды ін шых 
ча сам вы ка рыс тоў вае. Не як адзін з 
вы клад чы каў агу чыў дум ку, быц цам 
«ін тэ лі гент ны і вы ха ва ны ча ла век 
па ві нен ве даць сот ню вер шаў», і 
Ан тон вы ву чыў... Пры су стрэ чы 
вя ду чы ток-шоу «Та кі лёс», пра ек таў 
«ХО Ро ШОУ» і «У тым жа мес цы ў той 
жа час» на тэ ле ка на ле СТБ , а так са ма 
«Вя чэр ня га шоу» на ра дыё «Юніс тар» 
рас ка заў пра жыц цё выя кант рас ты, 
ро лю кніг у сва ім жыц ці і вы нік по шу каў 
мес ца пад сон цам.

— Якім вы па мя та е це ся бе 20 га доў та-
му?

— Гэ та мне сем га доў бы ло... Па мя таю, 
ма ці заўж ды ка за ла, што я быў вель мі не пе-
ра бор лі вым. Ні ко лі не па тра ба ваў са бе ней кіх 
не ве ра год ных па да рун каў. У мя не бы ла лю бі-
мая цац ка — кан струк тар «Ле га», і ка лі на ват 
на кож ны дзень на ро дзі наў мне куп ля лі но вы, 
то боль ша га шчас ця для мя не і не іс на ва ла. 
Праў да, і та кі па да ру нак быў зу сім не тан ным. 
На огул «Ле га» і каз кі Пуш кі на — вось усё, 
што па трэб на для вы ха ван ня нар маль на га 
дзі ця ці. Я вам як фі ло лаг ка жу.

— А по тым вы за ці ка ві лі ся ра дыё...
— Не, по тым я ад крыў у са бе лю боў да 

чы тан ня. І кні гі ста лі ма і мі спа да рож ні ка мі па 
жыц ці. Знай шоў до ма не як кні гу «Пры го ды 
ба ро на Мюнх гаў зе на» — яна бы ла ў мяк кай 
вок лад цы, фар ма ту ча со пі са і з кар цін ка мі. 
І той твор на столь кі мя не ўра зіў, што я пе-
ра чы таў усе кні гі ў до ме. З таго часу чы таю 
заў сё ды, ха ця не вель мі пры яз на стаў лю ся 
да кні гі ў якас ці па да рун ка.

— Ча му?
— Не ве даю, праў да. Вель мі люб лю кні гі. 

На ват на фі ла ла гіч ны пай шоў мэ та на кі ра ва-
на. А вось па до ра ную кні гу ўспры маю не заў-
сё ды ста ноў ча. Вель мі рэд ка лю дзі до раць 
доб рыя кні гі. Звы чай на ў па да ру нак вы бі ра-
юць тыя, якія на кніж ных па лі цах зай ма юць 
мес ца бест се ле раў, а яны час та пры ваб ныя 
толь кі яр кай вок лад кай. Я рэд ка ба чыў уда лы 
вы бар. Лі чу, што доб рыя кні гі ча ла век сам 
са бе на бы вае, бо для кож на га з нас та кая 
кні га ў роз ны час свая.

— Для вас ёсць роз ні ца — па пя ро вая 
кні га ці элект рон ная?

— Аб са лют на спа кой на чы таю на ай па дзе 
і не за ма роч ва ю ся на конт па пя ро ва га ва ры-
ян ту. Мне ры дар цу доў на за мя няе ўсе кні гі. 
Ку ды больш кам форт на ад чу ваю ся бе, ка лі 
ма гу не дзе знай сці спа сыл ку ці рэ ка мен да-
цыю ці ка ва га тво ра, а по тым за лі ча ныя се-
кун ды спам па ваць яго і па чаць чы таць. Для 
та кіх, як я, звар' я це лых біб лі я фі лаў, ін тэр нэт 
— прос та ве лі зар ны ба сейн для дэль фі на.

— Што лю бі це чы таць?
— Вель мі роз ную лі та ра ту ру. На прык лад, 

Сты ве на Хо кін га, яко га не ўда ец ца па куль 
зра зу мець, але я не па кі даю спроб. Быў у 
мя не пе ры яд, ка лі ва ўні вер сі тэ це ву чыў на 
па мяць «Яў ге на Ане гі на», і кні га за ча ты ры 
га ды прос та па ча ла раз валь вац ца. Не ка то-

рыя вы клад чы кі ра бі лі за ўва гі: маў-
ляў, нель га так ста віц ца да кні гі. А 
я ад каз ваў, што ўпэў не ны, Пуш кі ну 
бы ло б пры ем на ба чыць, як яго кні-
гу за чыт ва юць да дзі рак і яна не 
пы ліц ца не дзе на па лі цы га да мі.

— Як жа апы ну лі ся на ра дыё і 
тэ ле ба чан ні?

— Ёсць на во кал пра цэн таў 90 
лю дзей, якія не ве да юць, чым зай-
мац ца ў жыц ці, і та кая з'я ва нар-
маль ная. Ідэа льны спо саб пра ве-
рыць, ці зай ма еш ся ты сва ёй спра-
вай, — ад ка заць са бе на пы тан не: 
«Ці змог бы я зай мац ца гэ тым бяс-
плат на?» Я, мож на ска заць, так са-
ма быў ча ла ве кам, які шу каў та кі за ня так для 
ся бе. Не як са стры еч най сяст рой за вя лі пра 
гэ та раз мо ву. Я ёй ска заў, што бы ло б ці ка ва 
на ра дыё па пра ца ваць. Та ды як раз я на вед-
ваў тэ ат раль ную сту дыю «На бал ко не», якая 
зна хо дзіц ца по бач з ра дыё «Юніс тар».

Ні ко га там аса біс та не ве да ю чы, я быў 
пры хіль ні кам гэ тай ра дыё стан цыі. Чуў пра 
Дзміт рыя Шэ пе ле ва, які там пра ца ваў. Та му 
па ду маў, ка лі і спра ба ваць, то іс ці трэ ба толь-
кі ту ды. Спа чат ку па тэ ле фа на ваў на ра дыё, 
а по тым прый шоў і па чаў шу каць ча ла ве ка, 
які ды джэ я мі ў іх зай ма ец ца. Су стрэ лі ся з 
ім, зма дэ ля ва лі мі ні маль ны эфір у сту дыі. 
А пас ля мы з Юляй (жон ка Ан то на. — Аўт.) 
па еха лі пра ца ваць у пі я нер скі лет нік. Ад ка-
зу з ра дыё не бы ло ме ся цы тры-ча ты ры, а 
по тым мя не па клі ка лі, каб пра слу хаць яшчэ 
раз. І на той су стрэ чы да лі зра зу мець, што 
я, мо жа, і бу ду пра ца ваць там, а мо жа, і не 
вар та спа дзя вац ца на гэ та. Мя не та кая рэ-
ак цыя здзі ві ла. Пер шы час у пра цы ад чу ваў 
пэў нае су праць ста ян не... Але бы лі і лю дзі, 
якім па да ба ла ся тое, што я раб лю.

Праз ней кі час з'я ві ла ся ў ма ім жыц ці тэ-
ле ба чан не. На ад ну з пра грам на тэ ле ка-
нал «Мір» за пра сі лі ў якас ці гос ця, а по тым 
вя ду чая пра гра мы сы хо дзі ла ў дэ крэт і па-
рэ ка мен да ва ла мя не. За пі са лі мы там тры 
вы пус кі, і не ча ка на мя не паклікалі на СТБ. 
Быў кас тынг на ток-шоу «Та кі лёс». Ад туль 
па тэ ле фа на ва лі праз па ру ме ся цаў і за пра-
сі лі на ві дэа про бы. Апы нуў ся пе рад ка ме рай 
з Ка ця ры най За бянь ко, і па ча ла ся мая гіс то-
рыя на СТБ.

— Ад ра зу знай шлі агуль ную мо ву?
— Мо мант пры цір кі быў, але не ма гу 

ска заць, што ён пра яў ляў ся не як яр ка і га-
лос на. Мы ні ко лі не сва ры лі ся. Толь кі ча сам 
аб мяр коў ва лі ней кія мо ман ты пра цоў на га 
пра цэ су, бо зда ра ла ся не су па дзен не пунк-
таў гле джан ня. На прык лад, вы пад кі, ка лі я 
ата кую гос ця пра гра мы пы тан ня мі, і ён ужо 
амаль рас каз вае тое, ча го я да бі ва ю ся, і тут 
Ка ця за дае сваё пы тан не, пас ля яко га мне 
ўжо скла да на зноў вы вес ці ча ла ве ка на тыя 
ж эмо цыі. У та кіх сі ту а цы ях я ўсё ж вы каз ваю 
сваю па зі цыю не за да во ле нас ці, бо сяб роў-
ства сяб роў ствам, а ў ства рэн ні пра дук ту я 
па тра ба валь ны як да ся бе, так і да ін шых.

— А са мі гля дзі це тэ ле ві зар?
— Я, ма быць, пер шы пры хіль нік тэ ле ба-

чан ня. Увесь час гля джу ней кія пра гра мы. 
Па чы на ю чы з «Біт вы эк стра сэн саў» і «До ма 
2» і за кан чва ю чы ка на лам Euronews. І пе ра-
да чы, і філь мы. Не люб лю толь кі фан тас ты-
ку. Пры чым як на эк ра не, так і ў лі та ра ту ры. 
Хоць доб ра ра зу мею, фан тас ты ка бы вае роз-
ная. Але та кі вось у мя не пунк цік.

— Пра ца ваць у ду э це вам па да ба ец ца?
— У кож най пра гра мы свой фар мат. На 

ра дыё «Юніс тар» я спа сціг на ву ку, што трэ-
ба заў сё ды па мя таць, з якой аў ды то ры яй 
га во рыш. Та му я не стаў бы ак цэн та ваць 
ува гу на тым, пра цу еш ты ў па ры ці соль на. 
Га лоў нае — па мя таць, для ка го пра цу еш. 
З Ка ця ры най За бянь ко мы ро бім ток-шоу 
для пэў най коль кас ці лю дзей, якія на огул не 
пе ра ся ка юц ца са слу ха ча мі ра дыё. Ма ю чы 
маг чы масць ахоп лі ваць та кую роз ную аў-
ды то рыю, я ад чу ваю ад каз насць пе рад ёй. 
Хоць не ка жу, быц цам гэ та скла да на. Бо, на-
прык лад, ад пра ца ваў шы паў го да то ка рам на 
за вод зе, ве даю смак па-са праўд на му цяж кай 
пра цы. Усё на огул па зна ец ца ў па раў на нні. 
Мая пра ца ці ка вая, але мае свае спе цы фіч-
ныя мо ман ты, якія вар та ўліч ваць.

— Вы са ма кры тыч ны ча ла век?
— Ба ю ся, што та кое вы зна чэн не не пра 

мя не. Ро лю кры ты каў вы кон ва юць мае бліз-
кія. Апош нія тры-ча ты ры га ды — жон ка. Зда-
ра ец ца, яна кры ты куе вель мі жорст ка, бо 
ве дае: я ча сам не ад чу ваю бе ра гоў і лепш 
ад ра зу мя не вяр нуць да рэ аль нас ці, каб у на-
ступ ны раз та ко га не паў та раў. Мне ж час та 
зда ец ца, быц цам я раб лю неш та клас нае, а 
аказ ва ец ца — ня рэд ка па мы ля ю ся.

— Зна чыць, ва ша па зі цыя па жыц ці — 
ня спын ны по шук?

— Я ска заў бы, што гэ та не по шук, а, 
хут чэй, ін та рэс да ўся го. Не як ва ўні вер сі-
тэ це на фі ла со фіі нам пры вя лі прык лад з 
Сак ра та, які ка заў: «Я ве даю, што не ве-
даю ні чо га». І вы клад чы ца та ды ска за ла: 
«Ва шы ве ды — гэ та ма лень кае ко ла. І яго 
па мер па вя ліч ва ец ца толь кі та ды, ка лі вы 
да вед ва е це ся неш та но вае. Але, чым больш 
да зна еш ся, тым боль шы мі ста но вяц ца маш-
та бы ня зве да на га».

Але на ДРАП КО.

Ан тон 
МАР ТЫ НЕН КА:

На огул «Ле га» і каз кі Пуш кі на  — 
вось усё, што па трэб на 
для вы ха ван ня нар маль на га дзі ця ці.

Ад пра ца ваў шы паў го да то ка рам 
на за вод зе, ве даю смак 
па-са праўд на му цяж кай пра цы.

МедыяпрастораМедыяпрастора  ��

Я ка то ры раз пе ра чыт ваю тую 
дзі ця чую кні гу — з за да валь нен-
нем і за хап лен нем: кра мя ныя 
род ныя сло вы на ніз ва юц ца на па-
цер кі гу мар ных і за па мі наль ных 
вер шаў. А ў аў тар скай прад мо ве 
ёсць та кія рад кі: «Па абы хо джан ні 
са сло вам мы па зна ём на ша га су-
бя сед ні ка — ці ка вы гэ та ча ла век, 
ба га ты ду шою, ад мет ны спо са бам 
свай го мыс лен ня ці ўбо гі, абы яка-
вы і глу хі да ду шэў най чуй нас ці ін-
шых лю дзей»... І, шчы ра ка жу чы, 
не ве даю, ці ма гу ся бе ад нес ці без 
су мнен няў да пер шай ка тэ го рыі. 
Бо, ка лі ана лі за ваць стаў лен не да 
род на га сло ва і абы хо джан не з ім 
(у ма ім і яшчэ шас ці дзе ся ці пра-
цэн таў су ай чын ні каў, якія пад час 
апош ня га пе ра пі су на сель ніц тва ў 
2009 го дзе на зва лі род най мо вай 
бе ла рус кую, выпадку ма ец ца на 
ўва зе ме на ві та бе ла рус кае сло ва), 
кар ці на атрым лі ва ец ца не вель мі 
вя сё лая. Так, пад час пе ра пі су мы 
за дэк ла ра ва лі сваё стаў лен не да 
бе ла рус кай мо вы, на зваў шы яе 
род най. А што да лей?

А да лей мы, у боль шас ці сва-
ёй, як пра ві ла, пе ра клю ча ем ся ў 
леп шым вы пад ку — на дру гую 
дзяр жаў ную, у гор шым — на 
«тра сян ку» (да рэ чы, апош няя 
на столь кі ак тыў на пры жы ва ец ца 
і «раз мна жа ец ца» ў на шым гра-
мад стве, што гу чаць ужо цал кам 

сур' ёз ныя пра па но вы яе ўза ко-
ніць. Гля дзіш, пой дзе так да лей 
— і «твой ты тунь дрань, трап кай 
пах не» ста не не фра зай з анек до-
та, а пры кла дам з пад руч ні ка).

Ча му мы так ро бім? Хтось ці 
«вы са ка род на» пры кры ва ец ца 
сло ва мі па эт кі: маў ляў, «той, хто 
лю біць па праў дзе, той ці ха сло ва 
род нае ў сэр цы спя ліць», узяў шы 
за асно ву сло ва «ці ха». Хтось ці 
мо вы эле мен тар на са ро ме ец-
ца, да гэ туль пры трым лі ва ю чы ся 
стэ рэа ты пу, што яна па ка заль-
нік «не су час нас ці», «вяс ко вас ці» 
(пры чым у боль шас ці сва ёй гэ та 
са мі вяс коў цы ці жы ха ры не вя лі кіх 
рай цэнт раў). Хтось ці ўзво дзіць гэ-
та ў ранг «праб ле мы дзяр жаў на-
га маш та бу», ча кае ад па вед ных 
ды рэк тыў, за га даў і г.д., ні бы для 
та го, каб за га ва рыць на род най 
мо ве ў кра і не, дзе гэ тая мо ва мае 
за кон ны ста тус дзяр жаў най, па-
трэб ны ней кі за гад, акра мя ўлас-
на га сум лен ня. А спы тай ся ў нас 
пры ўсім гэ тым, ці лю бім мы мо ву, 
якую на зы ва ем род най, ці ве да ем 
яе, амаль кож ны, не за дум ва ю чы-
ся, ад ка жа: «Без умоў на!»... Вось 
та кія, ша ноў ны Ці мох Ва сіль е віч, 
з нас сён ня ня гег лыя «даб ра дзеі 
і руп ліў цы» атры ма лі ся.

І гэ та пры тым, што, як сцвяр-
джа юць на ву коў цы-лінг віс ты, 
больш як дзе вя нос та пяць пра-

цэн таў жы ха роў Бе ла ру сі «па сіў на 
ва ло да юць» бе ла рус кай мо вай. 
Пры чым га лоў нае тут сло ва «па-
сіў на». Што з гэ та га атрым лі ва ец-
ца? У ін тэ ле кту аль най гуль ні на 
бе ла рус кім ка на ле пы тан ні з воб-
лас ці бе ла рус кай мо вы (пры чым 
пы тан ні эле мен тар ныя, кштал ту 
«Што та кое па-бе ла рус ку «шпа ле-
ры»?») атрым лі ва юць пя ты-шос-
ты ўзро вень скла да нас ці, пры чым 
пры на яў нас ці ча ты рох ва ры ян-
таў, адзін з якіх пра віль ны, ча ла-
век дзе сяць у за ле, а з імі ня рэд ка 
га лоў ны іг рок пад кпі ны вя ду ча га 
па мы ля юц ца. А ў па тры я тыч ным 
тэ ле ві зій ным шоу — ці ка вай, па-
зна валь най пе ра да чы — кон курс 
«Род ная мо ва» пе ра тва ра ец ца 
час ад ча су ў неш та па доб нае на 
эк за мен для міг ран таў на са мае 
спро шча нае ве дан не мо вы кра і-
ны, у якой яны збі ра юц ца жыць. 
Гле дзя чы, як на шы «зор кі» ра дас-
на пляс ка юць у лад кі і ска чуць ад 
ра дас ці, ка лі ўда ец ца пра віль на 
пра дык та ваць па лі та рах бе ла рус-
кае сло ва ці ўспом ніць, як на зы ва-
ец ца па-бе ла рус ку ней кі прад мет, 
не ве да еш, смя яц ца ра зам з імі ці 
пла каць ад пры крас ці.

Як, да рэ чы, і ў да чы нен ні да 
са мой ся бе. Улет ку ка ля стан цыі 
мет ро ўба чы ла, як на біг-бор дзе 
мя ня лі пла кат. Па кры се з'яў ля лі-
ся буй ныя чыр во ныя яга ды і над-
піс: «Смак род най мо вы. Су ні цы». 
І ад ра зу ста ла хо ра ша на ду шы, 
бо па ве я ла цёп лым вет ры кам 
пер ша га дня школь ных ка ні кул, 
ус пом ні ла ся ад чу ван не цёп лай 
рос най тра вы пад на га мі, пры мро-
іў ся пяс ча ны па го рак на ста рым 
кур га не, увесь у чыр во ных кро-
пель ках дух мя ных са лод кіх ягад, 
якія мож на ес ці цэ лай жме няй, 
збі ра ю чы і вы сы па ю чы прос та ў 
рот. І ўсплы ла ў па мя ці дзі ця чая 
«за мо ва», што паў та ра ла заў сё ды 

па да ро зе да тых кур га ноў: «Су-
ніч кі-су ніч кі, гар ла чык не вя ліч кі. 
Сып це ся роў на, та ды бу дзе поў-
на...» Гэ тыя пры ем ныя дум кі ды 
аса цы я цыі пе ра біў во дар са праўд-
ных спе лых ягад — по бач з тым 
біг бор дам ка бе ты з не да лё кіх ад 
ста лі цы вё сак пра да ва лі ўсё, што 
вы рас ла на ага ро дзе і ў ле се. «По-
чем земляника?» — яно, кля ну ся, 
вы рва ла ся са мо... Не ха це ла ся, 
ве да е це, звяр таць на ся бе ліш нюю 
ўва гу. А мо жа, прос та пад свя до ма 
ха це ла па ка заць тым цёт кам, хто 
тут больш «га рад скі». Дый на огул 
не бы ло та ко га за га ду ці за ко ну, 
каб па-бе ла рус ку га ва рыць...

... Я не ве даю, якую мо ву на-
зва ла сва ёй род най у пе ра піс ным 
ліс це ге ра і ня апош ня га тыд ня Да-
ша До мра ча ва, якая па ло ву жыц-
ця пра вя ла ў су сед няй кра і не. А 
яно і ня важ на. На шмат важ ней ін-
шае, тое, што ба чыў увесь свет. 
Усе тры ра зы, сто я чы на са май 
вы со кай пры ступ цы алім пій ска га 
п'е дэс та ла, на ша чэм пі ён ка спя-
ва ла гімн. Вы раз на і ўпэў не на вы-
маў ля ю чы бе ла рус кія сло вы — ад 
па чат ку да за вяр шэн ня му зы кі.

Пы тан не на за сып ку нам з ва-
мі, ша ноў ныя па сіў ныя нось бі ты. 
Не хва люй це ся, не пра тое, ці 
маг лі б вось так — па-бе ла рус ку, 
пад сот ня мі тэ ле- і фо та ка мер, 
на ўвесь свет. Гэ та бу дзе, на пэў-
на, за над та. Та му да вай це, толь кі 
шчы ра, ад ка жам на пра сцей шае: 
ці мно гія з нас ве да юць сло вы 
род на га гім на, які, вя до ма ж, на 
род най мо ве?...

Ці мы, як ка заў ге рой сла ву та-
га філь ма, мо ву лю бім «у глы бі ні 
ду шы, дзесь ці вель мі глы бо ка»...

Так глы бо ка, што ўспом нім аб 
гэ тай лю бо ві толь кі пад час на-
ступ на га пе ра пі су?..

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ
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Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў  ��

Гар ка ва ты смак су ніц
«Па сіў ным нось бі там» бе ла рус кай мо вы пры свя ча ец ца

Ся род лю бі мых кніг, якія ванд ра ва лі са мной па ўсіх ін тэр на-
цкіх па ко ях ды здым ных ква тэ рах, ёсць ад на дзі ця чая — Ва-
сіль Віт ка. «Дом, дзе жы вуць сло вы». Яе мне амаль двац цаць 
га доў та му па да рыў сам Ці мох Ва сіль е віч, на пі саў шы на 
фор за цы: «Даб ра дзей цы і руп лі ві цы род на га сло ва». Я та ды, 
пом ню, вель мі моц на гэ тым га на ры ла ся: вя до мы і лю бі мы з 
та го ча су, як на ву чы ла ся чы таць, пісь мен нік ад ра са ваў та кія 
сло вы сту дэнт цы... Па він на бы ло прай сці амаль двац цаць 
га доў, каб прый шло ра зу мен не: то быў... не, на ват не вя лі кі 
аванс. Хут чэй — за па вет і па жа дан не са праўд на га даб ра дзея 
і руп ліў ца род най мо вы, які на схі ле жыц ця спа дзя ваў ся і 
ве рыў, што зной дуц ца ся род ма ла дых яго пас ля доў ні кі.

СМЕШ НЫЯ 
НА ВІ НЫ

Кож ны дзень у эфі ры ра дыё «Мір» мож на 
па чуць пяць смеш ных на він ад Юрыя Ца ро-
ва. Ця пер уся ўва га гра мад ства пры ка ва на да 
Алім пі я ды, і ў на шым эфі ры — апош нія на ві ны 
з Со чы: «Не асця рож ны рэ пар цёр за няў трэ цяе 
мес ца па бабс леі», «Кань ка бе жац з Ру ан ды 
вяр нуў ся да до му з за ла тым ме да лём. За раз з 
ім пра цуе па лі цыя», «Скеп ты кі ўпэў не ны, што 
збор ную Кі тая на Алім пі я дзе за мя няе адзін і 
той жа спарт смен», «Ра шэн нем спар тыў най 
ка мі сіі яз да на марш рут ках пры зна на эк стрэ-
маль ным ві дам спор ту»... і шмат ча го ін ша га, 
пра што вам не рас ка жуць спар тыў ныя вы дан ні 
і сур' ёз ныя тэ ле ка мен та та ры! На свет мы гля-
дзім з усмеш кай!

«Смеш ныя на ві ны» — на строй вай це ся на 
хва лю гу ма ру і па зі ты ву што дня ў 16.45!

Брэст 106.6 FM
Віцебск  101.8 FM
Мінск 107.1 FM
Грод на 104.2 FM
Ма гі лёў 107.8 FM

Баб руйск 103.6 FM
Ба ра на ві чы 98.4 FM
Са лі горск 104.3 FM
Пінск 103.2 FM

Мо ва — ці не са мая пер шая пры кме та та-
го, што ёсць на род, што ён асаб лі вы. І што 
ён усве дам ляе сваю асаб лі васць, не паў тор-
насць, уз ба га ча ю чы свет сэн сам, які ад кры ты 
ме на ві та яму. Та му сэнс гэ та га дня — за свед-
чыць: мы ёсць, мы тут, мы хо чам раз ві ваць 
сваю куль ту ру.

Та му ў Бе ла ру сі гэ ты дзень — 21 лю та га — 
мае сваё асаб лі вае на паў нен не. Кож ны год, 
вя до ма, бы вае па-роз на му. Але сё ле та моў-
ныя ак цэн ты вы стаў ле ны ў двух кі рун ках.

Пер шы. Бе ла рус кая мо ва для нас са-
міх, жы ха роў кра і ны пад наз вай Бе ла русь. 
Спро бы яшчэ раз звяр нуць лю дзей да род най 
мо вы, даць маг чы масць па слу хаць і ад чуць, 
як не паў тор на яна мо жа гу чаць. Нават можна 
праверыць сябе, наколькі добра мы ёй вало-
даем. Дзе ля гэ та га, на прык лад, Та ва рыст ва 
бе ла рус кай мо вы імя Фран ціш ка Ска ры ны 
ўвя ло прак ты ку пра вя дзен ня агуль на на цы-
я наль ных дык то вак. Сё ле та ў Між на род ны 
дзень род най мо вы гэ тая ак цыя прой дзе сё-
мы раз. Пры чым не толь кі ў Бе ла ру сі, але і ў 
роз ных кут ках све ту.

Дру гі. Ме на ві та ў тым, як бе ла рус кая 
мо ва гу чыць у све це (бо ў ней кім сэн се гэ та 

па каз чык та го, як за ме жа мі на шай кра і ны 
пры ма юць бе ла рус кую куль ту ру). І тое, што 
дык тоў ка пра хо дзіць не толь кі ў Бе ла ру сі, — 
факт ра дас ны. Але не толь кі ён.

Бе ла рус кая мо ва «У дыя ло гу куль тур» — 
гэ та тэ ма лі та ра тур на-му зыч на га ве ча ра, 
які сён ня ад бу дзец ца ў Дзяр жаў ным лі та ра-
тур ным му зеі імя Ян кі Ку па лы. Ці ка ва, што 
гас ця мі гэ тай ім прэ зы ста нуць дып ла ма ты 
роз ных кра ін, якія пра цу юць у Бе ла ру сі. У 
до ме на род на га паэ та Бе ла ру сі Ян кі Ку па лы 
яны па слу ха юць вер шы і пес ні на бе ла рус-
кай мо ве. Але яшчэ і са мі па чы та юць вер шы 
Ку па лы ў пе ра кла дзе — на сва іх род ных 
мо вах. На са мрэч ва ўмо вах тэн дэн цыі да 
боль шай ад кры тас ці куль тур і іх зблі жэн ня 
для кож на га на ро да ста но віц ца ці не пер-
ша снай куль тур ная за да чай — за ха ван не 
на цы я наль най ад мет нас ці праз мо ву. Та му 
і дзень гэ ты аб ве шча ны та кой між на род най 
ар га ні за цы яй, як ЮНЕС КА. І ўсе дзяр жа вы, 
якія з'яў ля юц ца чле на мі гэ тай ар га ні за цыі, 
да лу ча юц ца да свя та і імк нуц ца за свед чыць 
пра свае на ро ды праз сло вы і да нес ці га лоў-
ны сэнс: мы ёсць!

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

СЁН НЯ ПА-БЕ ЛА РУС КУ
Дык тоў кі, ве ча ры ныі прос та раз мо вы з сяб ра мі


