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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, 
0.25 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 0.10 Зо на Х.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.05 Клуб рэ дак та раў.
10.50 «Мая праў да». «Свят-
ла на Пер мя ко ва. Адзі но кая 
жан чы на жа дае па зна ё міц-
ца».
12.10, 0.55 Дак. се ры ял «Міс-
тыч ныя гіс то рыі».
13.05 Се ры ял «Шу лер».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 1.45 Се ры ял «След».
16.30 Дак. цыкл «Ся мей ныя 
ме лад ра мы».
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 «Верб ная ня-
дзе ля». 1-я і 2-я се рыі.
23.55 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
0.45 Дзень спор ту.

7.00 Ра ні ца.
9.00, 10.05, 21.20 Тэ ле ба ро-
метр.
9.05, 17.55 Се ры ял «Двое з 
куф ра 2».
10.40, 0.20 Се ры ял «Я — це-
ла а хоў нік».
11.45 Се ры ял «Лас таў чы на 
гняз до».
14.05 «Два з па ло вай ку ха ры. 
Ад кры тая кух ня».
14.35 Ба я вік «На цы я наль ная 
бяс пе ка».
16.20, 23.35 Ток-шоу «Пе ра-
за груз ка».
17.00 М/с «Клуб Вінкс. Шко ла 
ча раў ніц».
18.55 Се ры ял «Бы вай, ка ха-
ная». 1-я, 2-я се рыі.
20.50 Це ла ча ла ве ка.
21.25 КЕ НО.
21.30 Се ры ял «Уні вер. Но вы 
ін тэр нат».
22.40 Се ры ял «Рэ аль ныя 
хлоп цы».
1.10 Му зыч ны кон курс 
«GBOB» у Бе ла ру сі.

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».
8.00, 12.15, 14.55, 16.55, 
21.05, 0.20 «Ка лей да скоп».
8.10, 12.25, 15.05, 17.05, 0.30 
«Сім ва лы эпо хі». Пар тый ны 
бі лет.
8.20 Дзі ця чы фільм. «Ка за-
кі-раз бой ні кі».
9.25, 22.00 «Дыя@блог». 
«Пра мо ву».
9.50, 21.15 Се ры ял «Мег рэ».
10.35, 23.55 «Свят ло да лё-
кай зор кі». Па мя ці опер най 
спя вач кі, на род най ар тыст кі 
СССР Свят ла ны Да ні люк.
11.05, 14.35, 16.10, 18.45 
«Раз маў ля ем па-бе ла рус ку».
11.10 С. Ясе нін. «Ган на Сне-
гі на».
12.35 «Без сон ца». Маст. 
фільм.
14.20 «Му зе ум». Вы дан ні 
Ска ры ны.
14.40 М/ф.
15.20 «Твор цы». На род ны ар-
тыст Бе ла ру сі, рэ жы сёр Кан-
стан цін Сан ні каў.
15.45 «Цу ды пры ро ды».
16.15 «Па лес кі па час ту нак». 
Пі рог са шчаў ем і за пе ча ны 
шчу пак.
16.30 «Тэ ат раль ны лі цэй».
17.20 «Госць». Ка рот ка мет-
раж ны фільм.
17.50 «На ша спад чы на». Па-
лац у Дзят ла ве. Част кі 1-я і 
2-я.
18.20 «Ад крыц цё». Пісь мен-
нік Алесь Ада мо віч.
18.50 «Пра ка хан не...». Дра-
ма тыч ная гіс то рыя Бар ба ры 
Ра дзі віл і Ка ра ля Жы гі мон та 
ІІ Аў гус та.
19.20 «Па да рож жа са сма-
кам».
19.55 Се ры ял «Зор ка эпо-
хі». 1-я се рыя.
20.45 Ка лы хан ка.
22.30 «Сэр цы ча ты рох». 
Маст. фільм.

8.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Прэм' ер-лі га. «Вест Бром віч» 
— «То тэн хэм».

10.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм' ер-лі га. «Су он сі» — 
«Чэл сі».
11.50 Ха кей. КХЛ. Фі нал. Кан-
фе рэн цыя «Ус ход». 6-ы матч.
13.45 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Прэм' ер-лі га. «Лі вер пуль» 
— «Ман чэс тэр Сі ці».
15.35 Ганд бол. SEHA-лі га. Фі-
нал ча ты рох. Паў фі нал. «За-
граб» (Хар ва тыя) — «Вар-
дар» (Ма ке до нія).
17.00 Фут бол. На шля ху да 
чэм пі я на ту све ту-2014. Ві дэа-
ча со піс.
17.30 Ганд бол. SEHA-лі га. Фі-
нал ча ты рох. Паў фі нал. «Тат-
ран» (Сла ва кія) — «БГК ім. 
Мяш ко ва» (Бе ла русь).
19.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Агляд ту ра.
19.55 Ха кей. КХЛ. Фі нал. Кан-
фе рэн цыя «За хад. 6-ы матч. 
«Леў» — «Ла ка ма тыў».
22.20 Час фут бо ла.
23.00 Алім пій скія гуль ні. Со-
чы-2014. Ура чыс тая цы ры мо-
нія за крыц ця.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
6.05 «На ша ра ні ца».
9.05 Кон ту ры.
10.05 «Жыць здо ра ва!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 «У наш час».
12.05 «Яны і мы».
13.10 «Спра ва ва ша...».
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Сам-на сам з усі мі».
16.15 «Вост раў Крым».
16.55 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік». 
«Спец па ся лен цы. Ся лян ская 
тра ге дыя». Фільм пер шы.
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Ток-шоу «Па зі цыя».
22.05 Кан цэрт Прэ зі дэнц ка-
га ар кест ра Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь з удзе лам К. Мас ко ві ча 
і С. Міль штэй на.
23.20 Маст. фільм «Ка хан не 
і ін шыя ака ліч нас ці».
1.10 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».

6.10, 17.20 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя 
доб ра га на строю».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-
спорт».
8.30 «Ты дзень».
9.45 «Вя лі кае сне дан не».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.40 «Та кі лёс».
12.30 «Ча ты ры вя сел лі».
13.50 «Вя лі кі го рад».
14.30 «Зор ны рынг. Но вы се-
зон. Біт ва ка вер-бэн даў».
15.30 «Не хлу сі мне!».
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 Маст. фільм «Глы бо-
кае сі няе мо ра».
22.15 «Гля дзець усім!».
22.55 «СТБ-спорт».
23.00 «Ва ен ная тай на».

5.00 «180 хві лін».
7.15 Бе ла русь сён ня.
8.15 Се ры ял «Пры ват ны дэ-
тэк тыў».
10.00, 0.50 Маст. фільм 
«Ста ян ка цяг ні ка — дзве 
хві лі ны». 
11.30 «На ша мар ка».
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 «Тай ныя 
зна кі».
15.20, 23.30 Ток-шоу «Сло ва 
за сло ва».
16.10, 3.50 Се ры ял «Мон тэ-
к рыс та».
18.20 Се ры ял «Двое з куф-
ра».
21.20 Се ры ял «Нож у аб ло-
ках».
23.05 «Бе ла русь сён ня».
0.25 «Агуль ны ін та рэс».
2.10 Се ры ял «За ру чаль ны 
пярс цё нак».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.00 «Кар ці на све ту».
10.55 На двор'е на ты дзень.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.30 «Пра мы эфір».
12.45 «Асаб лі вы вы па дак».
13.50, 16.50, 19.50, 23.25 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 «За вя шчан не Ле а нар-
да. Гіс то рыя ад на го аб ра ба-
ван ня».
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 «Па куль ста-
ні ца спіць».
18.55 Се ры ял «Аса бо вая 
спра ва».
20.45 Се ры ял «Склі фа соў-
скі-3».
23.35 «Зне се ныя мо рам».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.40 «Но выя рус кія сен са-
цыі».
9.40, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
11.00 «Да су да».
11.55, 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, 23.00 Агляд. 
Над звы чай нае зда рэн не.
16.25 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
17.35 Ток-шоу «Га во рым і па-
каз ва ем».
19.35 Се ры ял «Чу жы ра ён».
21.15 Се ры ял «Бра це ні кі».
23.20 Сён ня. Вы ні кі.
23.45 Ка ме дыя «Аф ра і ды-
ты».

7.00, 12.35, 19.05, 20.55, 23.50 
«На двор'е».
7.05 М/ф.
8.15 Се ры ял «Свет ля чок».
9.45, 17.55 Се ры ял «Бе лая 
ка ра ле ва».
10.55 Ка ме дыя «Пісь мы да 
Джуль е ты».
12.40 Се ры ял «У чым ві на 
Фат ма гуль», 1-я се рыя.
14.40 Тэ ле ма га зін.
15.10 Се ры ял «Ай цец 
Браўн».

16.05 Мульт па рад.
16.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец».
17.00 Се ры ял «Тэ о рыя хлус-
ні».
19.10 Се ры ял «Тай ныя су-
вя зі».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Дра ма «Вост раў».
23.05 Се ры ял «Спіс клі ен-
таў».

6.00, 1.00 “PLAY”.
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 18.15, 0.30 Скетч-шоу «6 
кад раў».
9.00, 14.00 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсіх».
10.00 «Яда па пра ві лах і 
без».
11.00, 19.00 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка».
13.00, 23.20 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
15.00 Се ры ял «Крам лёў скія 
кур сан ты».
16.00 Фэн тэ зі «Апош ні ле-
гі ён».
18.30, 0.00 «Ла ві мо мант».
20.00 Се ры ял «Кух ня».
21.10 Ме лад ра ма «У кра і не 
жан чын».

6.00 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.30 На ві-
ны куль ту ры.
9.15, 23.45 «На гля даль нік».
10.15, 22.50 Се ры ял «Іва-
ноў».
11.10 Важ ныя рэ чы. «Ду хоў-
ны рэг ла мент».
11.25 «Лі нія жыц ця». Іл зэ Лі-
е па.
12.20 Дак. фільм «Быць пры-
го жым у Эфі о піі».
13.10 Се ры ял «Кур сан ты».
14.10 Пра фе сі я на лы. Тэ ле-
спек такль. «Ма лень кая дзяў-
чын ка».
15.55 Дак. фільм «Леў Кар са-
він. Ме та фі зі ка ка хан ня».
16.25 Ус па мі на ю чы Мі ка лая 
Пят ро ва. Соль ны кан цэрт у 
БЗК. За піс 2005 го да.
17.30 Ца ры ца Ня бес ная. Аб-
раз Ула дзі мір скай Бо жай 
Ма ці.
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 Да 75-год дзя Іва на 
Борт ні ка. «Аст ра вы».
20.20 «Тым ча сам».
21.05 Дак. се ры ял «Стар-
цы».
21.35 Дак. фільм «Рас крыц цё 
тайн Ва ві ло на». 1-я се рыя.
0.40 На цы я наль ны фі лар ма-
ніч ны ар кестр Ра сіі. Кан цэрт 
у ММДМ.
1.40 «Су свет ныя скар бы куль-
ту ры».

5.00 «Быў час». 2004 год.
6.05, 19.35 Кан цэрт за меж най 
эст ра ды.
6.25 «Шоу — біс. Гу мар і 
спорт». 1993 год.
7.30 «Пад зна кам за дыя ка. 
Авен». 1994 год.
9.00 «Мой пя шчот на лю бі мы 
дэ тэк тыў». Маст. фільм.
10.20 «Му зы ка даж джу». 
Фільм-кан цэрт.
11.00 «Не лю ба — не слу-
хай...». 1991 год.
12.00, 3.00 «Кол ба ча су».
13.00 «По ле цу даў». 1994 
год.
14.05 «50/50». 1994 год.
15.20 «Лю бі мыя ста рон кі. 
Мас тац тва на ле жыць на ро-
ду». Фільм-спек такль.
17.00 «Кліч джунг ляў». 1994 
год.
17.35 «Бу дзіль нік». 1984 год.
18.10 «Мы — клоў ны». Фільм-
кан цэрт.
18.30, 0.30 Се ры ял «Дзень 
за днём».
20.00, 2.00 «Мі ну лы час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Ала Пу га чо ва су стра-
кае сяб роў». 1994 год. 1 част-
ка.
23.00 «На род ны ар тыст СССР 
Ва сіль Мяр кур' еў». 1979 год.
0.00 «Нью-Ёрк, Нью-Ёрк». 
1995 год.
4.00 «Кі на па на ра ма». 1982 
год. 2 част ка.

5.30 Аў та- і мо та спорт.
5.45 Чэм пі я нат све ту ў кла се 
Ту рынг.

7.00, 10.30 Ве ла спорт. Па рыж 
— Ру бэ.
7.45 Ве ла спорт.
8.00 Лыж ныя гон кі.
9.00, 17.00 Цяж кая ат ле ты ка. 
Чэм пі я нат Еў ро пы.
11.15 Фут бол. «Рэ ал Мад-
рыд» (Іс па нія) — «Бен фі ка» 
(Пар ту га лія).
12.15 Фут бол. «Шаль ке-04» 
(Гер ма нія) — «Бар се ло на» 
(Іс па нія).
13.15, 19.30 Фут бол. Фі нал.
15.45, 21.15 Фут бол. Еў ра-
га лы.
16.45, 21.00 Фут бол. Бра зі-
ле ма нія.
17.45 Тэ ле ча со піс WATTS.
18.00 Пра рэ слінг.

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 
Скетчком «Паміж намі».   
5.15, 8.00, 12.55, 16.05, 
2.20 Серыял «Маё вялікае 
грэчаскае жыццё».  
6.00, 8.40, 13.50, 20.45, 23.50, 
1.50, 3.05 «Камедыянты. 
Лепшае».  
6.15 Камедыя «Бацька 
нявесты». 
9.00 Камедыя «Чаго чакаць, 
калі чакаеш дзіця». 
11.15 Камедыя «Бацька 
нявесты-2». 
14.10 Мюзікл «Светлыя 
Каляды». 
16.25, 21.00 Серыял «Пасля 
твайго адыходу». 
17.20 Камедыя «Іронія 
кахання». 
19.20 Камедыя «Шэф». 
22.10 Камедыя «Заняпад 
мужчынскай імперыі». 
0.10 Камедыя «Руд і Сэм». 
3.25 Камедыя «Лэдзі кажа 
«не». 

6.00 М/ф.
8.00 «Сар дэч на за пра ша ем 
да до му!».
8.40, 18.30, 3.05 Се ры ял «За-
ба ро не нае ка хан не».
10.15 «Па нен ка і ку лі нар».
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».
13.15 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня». Да р'я Дан цо ва.
14.30 «Сто пы тан няў да рос-
ла му». Аляк сандр Мар шал.
15.15, 0.00, 5.15 Се ры ял 
«Звыш на ту раль нае».
20.15 Се ры ял «Контр гуль-
ня».
21.15, 4.30 Се ры ял «Чыр во-
ная ка пэ ла».
22.15 Маст. фільм «Кар сі ка-
нец».
0.45 Се ры ял «Ха дзя чыя 
мерц вя кі».
1.30 «Ча со ва да ступ ны». Ігар 
Кру той.
2.25 «Без пад ма ну».

5.00, 16.40 Дра ма «Ро зум і 
па чуц ці».
7.20 Ка ме дыя «Сцю арт Літл 
2».
8.45 Дра ма «Сі ры я на».
11.00 Фэн тэ зі «Тай на Му нак-
ра».
12.50 Дра ма «Мой хло пец — 
псіх».
15.00 Тра гі ка ме дыя «Ге ні яль-
ны та та».
19.00 Фан тас ты ка «Зы ход ны 
код».
20.40 Дра ма «Чор нае зо ла-
та».
22.55 Дра ма «За ка ха ныя».
0.40 Дра ма «Вяр тан не ў 
рай».
2.40 Тры лер «Тай нае акно».

6.00 Тра гі ка ме дыя «Ня бес-
ныя лас таў кі».
8.40 М/ф «Тры во ла ты і Ша-
ма хан ская ца ры ца».
10.10 Ка ме дыя «У Ра сію па 
ка хан не!».
11.50 Ка ме дыя «Не ха дзі це, 
дзеў кі, за муж».
13.05 Ба я вік «Бой з це нем».
15.25 Ба я вік «Бой з це нем: 
Рэ ванш».
17.45 Ба я вік «Бой з це нем 3D: 
Апош ні раўнд».
20.00 Ме лад ра ма «Ле там я 
ад даю пе ра ва гу вя сел лю».
21.40 Ба я вік «Сяб роў ства 
асо ба га пры зна чэн ня».
23.20 Дра ма «Дзе сяць га доў 
без пра ва пе ра піс кі».

1.10 Дра ма «Вод пуск у ве-
рас ні».
4.00 Ме лад ра ма «Бе лая су-
кен ка».

5.00 Ін жы нер ныя ідэі.
6.00 Уку сі мя не, або Па да-
рож жы ві ру со ла га.
7.00 Ноч іль ва.
8.00, 13.00, 18.00, 21.00, 0.00, 
3.00 Кос мас.
10.00 Ма шы ны: ра за браць і 
пра даць.
11.00 Ме га за во ды.
12.00 Зо ла та го ра да-пры ві-
да.
15.00 На пад ніль ска га кра-
ка дзі ла.
16.00 За бой ства Лін коль на.
17.00, 2.00 Тай ны гіс то рыі.
17.30, 2.30 Скар ба шу каль-
ні кі.
20.00, 1.00, 4.00 На ву ка бу-
ду чы ні.
23.00 Рас сле да ван ні авія ка-
та строф.

7.00 Аме ры кан скі чо пер.
7.50, 12.20 Сыс ці ад па го ні.
8.40, 20.35 Як гэ та ўстро е-
на?
9.10, 20.05, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35 Скар ба шу каль ні кі Аме-
ры кі.
10.30, 0.55 Top Gear.
11.25 Не спра буй це паў та-
рыць.
13.15, 16.25, 6.05 Ма хі на та-
ры.
14.10, 3.55 Хут кія і гуч ныя.
15.05 Бе ар Грылс: вы брац ца 
жы вым.
16.00 Пя тая пе ра да ча.
17.20, 3.05 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі.
18.15 Ска ну ю чы не ба.
19.10 На ву ка ма гіі.
21.00 Рэ аль ныя даль на бой-
шчы кі.
22.00 Вы жы ван не без ку-
пюр.
23.00 Го лыя і на па ло ха ныя.
0.00 Клан дайк.
1.50 Са праўд ныя афе рыс ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
5.10 Бу ду чы ня.
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— У «Дыя@блогу. Пра лі та ра ту ру» 
дзве вя ду чыя, якія пра цу юць, так бы 
мо віць, на кант рас тах. Чым тлу ма чыц-
ца та кая так ты ка?

— Ідэя, на са мрэч, вель мі перс пек тыў-
ная. Мы, вя до ма, са Стэ лай не рэ пе ці ру-
ем за га дзя, але ўсё, што трэ ба для пад-
рых тоў кі пра гра мы, мы ро бім су поль на 
і вель мі скру пу лёз на. Вы бі ра ем гас цей, 
пі шам сцэ на рый (кож ная — сваю част ку), 
пад бі ра ем ві дэа ма тэ ры ял, ілюст ра цыі. 
Аб мяр коў ва ем пы тан ні да на ша га гос ця. 
Та кі па ды ход да зва ляе нам пад час эфі ру 
за кра наць са мыя роз ныя тэ мы. Заў сё ды 
ёсць неш та, пра што ха чу га ва рыць я, а 
тэ мы, якія мне аса біс та не ці ка выя, вель-
мі доб ра ўда юц ца ма ёй су вя ду чай. Та кім 
чы нам мы рас кры ва ем гос ця з роз ных 
ба коў. І ча сам вель мі не ча ка ныя ад крыц-
ці ро бім! Га лоў нае ж на ша ад роз нен не ў 
тым, што мы прад стаў ні кі роз ных куль тур: 
я — бе ла рус кай, яна — ра сій скай. Роз на-
га мен та лі тэ ту, све та по гля ду і стаў лен ня 
да жыц ця. Та му Стэ ла ча сам ба чыць тое, 
ча го не ба чу я. Ка лі я ад чу ваю гэ тую пра-
сто ру, як ча ла век, які ў ёй вы рас, жы ве 
і пра цуе, то для ма ёй ка ле гі ўсё но вае, 
ці ка вае, кож ны раз яна неш та для ся бе 
ад кры вае. А я па-ін ша му па зі раю на лю-
дзей, якіх ве даю не адзін год.

— Са мыя яр кія пра гра мы мо жа це 
ўспом ніць?

— Вы лу чыць са мыя ці ка выя ўспа мі ны 
не так лёг ка. Кож ная пра гра ма ад мет ная 
па-свой му: на ад ной нам пры вез лі цэ лую 
ма шы ну кні жак, на дру гой ад энер ге ты кі 
ге ра і ні вы клю ча ла ся тэх ні ка. Ці яшчэ зда-
ра ла ся: пры хо дзіць упэў не ны ча ла век, які 
ве дае ўсё, а ўклю ча ец ца ка ме ра, і я ба чу, 
як у яго па чы на юць дры жаць ру кі... І тут 
за да ча вя ду ча га пад тры маць яго, да па-
маг чы спра віц ца з хва ля ван нем. Бы вае, 
трэ ба ча ла ве ка спы няць, пе ра клю чаць 
на ін шую тэ му, ка лі ён за га ва рыў ся пра 
штось ці важ нае для ся бе аса біс та, а мы 
ра зу ме ем, што гля дач мо жа за су ма ваць. 
Вель мі ці ка ва раз маў ляць з ма ла ды мі аў-
та ра мі. Яны ўсе ад мет ныя. Паэ тэ са Воль-
га Грон ская над звы чай ці ка ва раз ва жае 
пра кан так ты бе ла рус кай лі та ра ту ры з 
за меж най. Мар га ры та Ла тыш ке віч у сва-
ім да во лі юным уз рос це глы бо ка ве дае 
фан тас ты ку, лю біць лі та ра ту раз наў ства, 
ад чу вае аса ло ду ад пра цэ су ства рэн ня лі-
та ра ту ры. Ана толь Тра фім чык мо жа рас-
па вес ці ба дай што ўсё пра Яку ба Ко ла са. 
Для мя не га лоў нае пад час эфі ру — не 
за слу хац ца.

— Як ус пры ма ец ца факт двух моўя 
ў пра гра ме аў ды то ры яй?

— Па зі цыя ства раль ні каў на шай пра-
гра мы та кая: ёсць бе ла рус кая лі та ра ту ра, 
але пэў ная част ка яе прад стаў ні коў пі ша 
па-рус ку. Та му, ад па вед на, і ўзнік ла двух-

моўе ў на шай пра гра ме. Я ра зу мею і тых, 
ка му яно не зу сім да спа до бы. Та кія лю дзі 
слуш на лі чаць, што бе ла рус кая лі та ра ту-
ра па він на ства рац ца на бе ла рус кай мо-
ве. А не ка то рым двух моўе ў эфі ры прос та 
цяж ка ўспры маць.

— Вам кам форт на ў та кой сі ту а-
цыі?

— Я мяр кую, га лоў нае, каб гле да чы 
ра зу ме лі ўсё, што га во рыц ца на мі і на-
шы мі гас ця мі. Кож ны мо жа ра біць свае 
вы сно вы, вы бі ра ю чы і сваю мо ву, і сваю 
лі та ра ту ру. Мы па каз ва ем роз нае, а вы-
бар заўж ды за гле да чом.

— Ці ха пае эфір ных хві лін для аб-
мер ка ван ня ўсіх пы тан няў?

— Без умоў на, у 26 хві лін эфір на га 
ча су змяс ціць усё, пра што мо жа і хо-
ча рас па вес ці госць, няпрос та. Так са ма 
хо чац ца, каб гэ ты час быў ці ка вым і ка-
рыс ным для гле да чоў, бо ад на з асноў-
ных мэт пра гра мы — па ка заць, што ў 
нас ёсць доб рыя аў та ры, што вы хо дзяць 
но выя кні гі, што з гэ ты мі людзь мі трэ ба 
кан так та ваць, і не толь кі праз іх пра цу, 
але і ў ін тэр нэ це — праз наш блог, вы каз-
ваць свае дум кі... Гэ та та кая шы коў ная 
«фіш ка», якой ня ма, на коль кі я ве даю, не 
толь кі ў Бе ла ру сі, але і ў на шых за меж-
ных су се дзяў. Та кое су мя шчэн не се ці ва 
і тэ ле ба чан ня ства рае ў вы ні ку вы дат ны 
па лі лог, у якім мо жа ўдзель ні чаць кож ны. 
Ча сам на да ра юц ца і пры ем ныя не спа дзя-
ван кі: на прык лад, ні ко лі не ду ма лі, што на 
тэ му су час най паэ зіі і пры сут нас ці ў ёй 
ла ян кі бу дзе столь кі ка мен та ры яў — мы 
на ват не ўсе іх вы ка рыс та лі. Лі та ра ту ра ж 
не зме ніц ца ад та го, што нам неш та ў ёй 
не па да ба ец ца. Вар та знай сці па трэб ны 
ра курс, зір нуць збо ку.

— У пра гра ме раз мо ва заў сё ды ідзе 
ў спа кой ным рэ чы шчы. Ня ўжо не ўзні-
кае ні я кіх спрэ чак, су тык нен няў па зі-
цый?

— У эфі ры, на ват ка лі ча ла век та бе не 
зу сім сім па тыч ны, вы ро бі це ад ну спра-
ву. Нель га вый сці з гэ тай звяз кі, ска заць 
«вы па мы ля е це ся». Я заў сё ды спра бую 
зра зу мець, што і з якой мэ тай агуч вае ча-
ла век. І, як вя ду чая пра гра мы, я па він на 
да па маг чы яму вы ка зац ца. Мы ўсе адзін 
ад на го па ва жа ем, і, ка лі вы клю ча ец ца 
ка ме ра, ні хто не кі да ец ца біц ца. Апош няе 
сло ва заўж ды за гле да чом. А каб ска заць, 
доб рая ці кеп ская кні га, спа чат ку трэ ба 
яе пра чы таць. Да рэ чы, ка лі я аса біс та не 
зу сім пры маю тое, што ро біць мой госць, 
рых ту ю ся ў два ра зы больш. Мне важ на 
пра чы таць на пі са нае ім, вы ка за нае ў ін-
шых ін тэр в'ю. Я імк ну ся ад крыць для ся бе 
ча ла ве ка яшчэ да та го, як ён па тра піць у 
эфір. Пад час гу тар кі ў сту дыі зда ра ла ся 
і та кое, што мая дум ка пра ча ла ве ка мя-
ня ла ся ка рэн ным чы нам...

— Ве да ю чы лі та ра тур ны ры нак 
знут ры, мо жа це ска заць, якой лі та ра-
ту ры сён ня не ха пае?

— Ду маю, га лоў нае, ча го нам бра куе, — 
як раз чы та чоў. Лю дзей, якія пі шуць доб ра, 
сён ня шмат. А вось тое, што чы таць ста лі 
менш, — факт, які на ват ста тыс ты кай па-
цвер джа ны. У тых, хто і ра ней чы таў, з'я-
ві ла ся маг чы масць чы таць і элект рон ныя 
кні гі, і па пя ро выя. А вось коль касць лю-
дзей, якія зу сім не чы та юць, так са ма па вя-
лі чы ла ся, на жаль. На вош та, да пры кла ду, 
школь ні ку на пруж вац ца і чы таць цал кам 
твор, ка лі мож на знай сці ка рот кі пе ра каз 
аль бо па гля дзець кі но? Так ду мае не толь кі 
ён, але ча сам і яго баць кі — і толь кі, маг-
чы ма, га доў праз дзе сяць ака жац ца, што 
не пра чы та нае та кім і за ста нец ца, хут чэй 
за ўсё, на заўж ды. І ні як не паў плы вае на 
асо бу. На ўсіх нас, на пэў на, зра бі лі ўплыў 
тыя кні гі, якія мы чы та лі ў дзя цін стве, у 
юнац тве. Я ка жу і за ся бе так са ма: без Яну-
ша Кор ча ка, Ма ры ны Цвя та е вай, тво раў 
Ар ту ра Воль ска га, на ват без кніж кі «Мы з 
Сань кам у ты ле во ра га» Іва на Сяр ко ва не 
бы ло б той мя не, якая ёсць сён ня.

— Які мі тэн дэн цы я мі ха рак та ры зу-
ец ца сён ня бе ла рус кая лі та ра ту ра?

— Ку ды мы ру ха ем ся, па ка жа час. Але 
пра по шу кі бу ду чы ні яшчэ Кузь ма Чор ны 
пі саў, а мы ўсё яшчэ яе шу ка ем. Мне зда-
ец ца, трэ ба на рэш це пе ра стаць шу каць і 
спа дзя вац ца, што заўт ра нех та на пі ша на шу 
лі та ра ту ру. Трэ ба ства раць яе сён ня і са мім. 
На рух лі та ра ту ры цяж ка паў плы ваць. Ён — 
як плынь жыц ця: хо чам мы та го ці не, але 
пас ля зі мы пры хо дзіць вяс на. І на ват гла-
баль нае па цяп лен не не ад мя няе ад веч на га 
па рад ку. Так і ў лі та ра ту ры. Ёсць пе ры я ды 
за ня па ду і спа кою, час рас кід ваць ка мя ні і 
час іх збі раць. І но вы твор не ро біц ца ад-
ра зу ўсе агуль най з'я вай у лі та ра ту ры, за 
рэд кі мі вы клю чэн ня мі. Па трэб ны час для 
та го каб ён не толь кі з'я віў ся, але каб лю дзі 
«да спе лі» да яго ўсве дам лен ня. Сён няш нія 
аў та ры ма юць маг чы масць пі саць так, як 
яны хо чуць: у іх ня ма за ба ро ны і цэн зу ры. 

Ёсць ін тэр нэт, дзе мож на вы клас ці аб са-
лют на ўсё. Але тут уз ні кае ін шая праб ле ма 
— са ма цэн зу ра ў бе ла рус кай лі та ра ту ры, 
вы ха ва ная ста год дзя мі за ба ро ны. На пэў на, 
яна ге не тыч на ўплы вае на пад свя до масць 
на шых аў та раў. Мо жа, та му су час ная лі та-
ра ту ра та кая за кры тая, раз ві ва ец ца ўнут ры 
ся бе. І ка лі мо ладзь, якая пі ша сён ня, здо лее 
вый сці за ме жы, акрэс ле ныя па пя рэд ні ка мі, 
змо жа пра біць гэ ты ко кан, то гэ та і бу дзе 
заўт раш ні дзень бе ла рус кай лі та ра ту ры. 
Не трэ ба за бы вац ца, што сён няш нія кла сі-
кі — лю дзі вы ха ва ныя са вец кім ча сам і за іх 
твор часць ад каз ны ме на ві та той час. Та му, 
га во ра чы пра апе ка ван не ма ла дой лі та ра-
ту ры, мы пра цу ем на бу ду чы ню, і кла січ-
ныя тво ры ХХІ ста год дзя пі шуц ца ця пер. Іх 
з'яў лен не за ле жыць ад та го, на коль кі сён ня 
пад тры ма юць ма ла дых твор цаў і ці бу дуць 
у іх умо вы для пра цы.

— Па мя та е це час, ка лі са мі па ча лі 
пі саць?

— Для мя не пунк там ад лі ку стаў адзін 
з ну ма роў ча со пі са «Бя роз ка» за 1993 
год, у якім я пра чы та ла вер шы Ана то ля 
Сы са і Воль гі Кур та ніч. Я зра зу ме ла: вось 
яна, су час ная лі та ра ту ра, дзе пі шуць на-
столь кі аша лам ляль на і ці ка ва, што мне 
са мой за ха це ла ся па спра ба ваць ства-
рыць неш та па доб нае. Як лю бы ма ла ды 
аў тар, я бы ла ўпэў не на, што ў мя не ўсё 
атры ма ец ца... Дзя куй Бо гу, што на ма ім 
шля ху су стрэ лі ся ста рэй шыя пісь мен ні кі, 
якія да па маг лі. Я па мя таю і тую вы яз ную 
сек цыю дзі ця чай лі та ра ту ры Са ю за пісь-
мен ні каў, і твор цаў, якія пры еха лі да нас 
у шко лу на лі таб' яд нан не: слу ха лі, да ва лі 
па ра ды, на ват бра лі не ка то рыя тво ры, 
каб на дру ка ваць у га зе це. Так, дзя ку ю чы 
Ар ту ру Воль ска му і Мі ко лу Чар няў ска му 
мае вер шы апы ну лі ся ў «Чыр вон цы».

— Які мі бы лі ад чу ван ні, ка лі ў ру ках 
тры ма лі сваю пер шую кні гу?

— Гэ та ад чу ван не най лепш апі саў 
Мак сім Баг да но віч, вы гук нуў шы: «Я не 
са мот ны, я кні гу маю!» І, ма быць, тое ад-
чу ван не мож на па раў наць з па чуц ця мі 
ма ці, якая тры мае на ру ках пер шын ца. 
Тут і здзіў лен не: маў ляў, ня ўжо гэ та маё? 
І шчас це ад та го, што ўсё ад бы ло ся-атры-
ма ла ся. Пер шы крок зроб ле ны, і ты ра зу-
ме еш: маг чы ма, бу дзе яшчэ дру гі і трэ ці 
— цэ лая да ро га пе рад та бою... Каб яна 
бы ла, трэ ба прос та іс ці.

Але на ДРАП КО.

Лі та ра ту ра — мас тац тва, якое ад ным дае 
пра сто ру для твор час ці, ін шым — гле бу  
для раз ва жан няў, але ні ко га не па кі дае 

абы яка вым. І пра ект «Дыя@блог. Пра лі та-
ра ту ру» на тэ ле ка на ле «Бе ла русь 3» яск-

ра ва свед чыць пра гэ та. Вя ду чыя Тац ця на 
Сі вец, га лоў ны рэ дак тар што тыд нё ві ка 

«ЛіМ», і Стэ ла Чыр ко ва, га лоў ны рэ дак-
тар ін фар ма цый на-ана лі тыч на га пар та ла 

Femіna.by, кож ны аў то рак аб мяр коў ва юць 
са сва і мі гас ця мі са мыя вост рыя тэ мы лі-

та ра тур на га жыц ця кра і ны. Пры су стрэ чы 
Тац ця на Сі вец па дзя лі ла ся сак рэ та мі су-

іс на ван ня ў кад ры, а так са ма акрэс лі ла 
ад мет нас ці кніж на га рын ку і перс пек ты вы 

бе ла рус кай лі та ра ту ры.

АД ЧАГО ЗМЕНІЦЦА 
ЛІ ТА РА ТУ РА?

Кож ная пра гра ма ад мет ная 
па-свой му: на ад ной нам пры вез лі 
цэ лую ма шы ну кні жак, на 
дру гой ад энер ге ты кі ге ра і ні 
вы клю ча ла ся тэх ні ка.

Праў да, толь кі ў ме жах пра ек та і вы ключ на ў 
твор чым сэн се. «Трэ ці курс» па пу ляр на га рэ-
алі ці-шоу, пе ра мож ца яко га атры мае рэ аль ны 
шанц увай сці ў па рад ныя дзве ры шоу-біз не су, 
пе ра хо дзіць да но ва га віт ка спа бор ніц тва — 
так зва ных му зыч ных бат лаў.

Па вы ні ках маш таб на га пра слу хоў ван ня «жыў цом» 
прад зю са ры Па вел Клы шэў скі, Яна Стан ке віч і Ле а-
нід Шы рын сфар мі ра ва лі тры ка ман ды — па 9 ча ла-
век у кож най. Пры чым не ка то рыя ім ёны «сту дэн таў» 
пуб лі цы ўжо доб ра зна ё мыя: на прык лад, свае сі лы 
на пра ек це спра буе ко ліш ні ўдзель нік дзі ця ча га «Еў-
ра ба чан ня-2006» Анд рэй Ку нец (між ін шым, на тым 
кон кур се ён за няў 2-е мес ца!), а спя вак Алег Шчуц кі 
пад сцэ ніч ным псеў да ні мам Alen Hіt не каль кі га доў 

та му ўдзель ні чаў у ад бо рах на «Но вую хва лю» і «Еў-
ра ба чан не». Ка ман да Ле а ні да Шы ры на вы лу ча ец ца 
тым, што ў яе тра пі лі ад ны толь кі дзяў ча ты, а ў гру пе 
Паў ла Клы шэў ска га — са мы ста лы ўдзель нік пра ек-
та, 52-га до вы опер ны вы ка наў ца Ілья Аст роў, які, між 
ін шым, скла дае год ную кан ку рэн цыю мо ла дзі.

Ужо з 12 кра са ві ка, як рас ка за лі нам у прэс-служ бе 
тэ ле ка на ла АНТ, у пра ек це па чы на ец ца но вы этап. 
Прад зю са ры ў кам па ніі но вай вя ду чай — Лей лу Іс ма-
і ла ву за ме ніць Ле ся Ко душ — бу дуць пра вя раць, як 
та ле на ві тыя сту дэн ты за сво і лі ўро кі май стэр ства, і па 
вы ні ках эк за ме ну што ты дзень у «Ака дэ міі та лен таў» 
бу дуць ад бы вац ца ад лі чэн ні не па спя хо вых. 

Ка лі: па су бо тах у 18.45. Дзе: АНТ.
Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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У «Ака дэ міі та лен таў» б'юц ца ўсур' ёз

Н
я даў на на ху та ры ка ля вёс кі 
Алі нец у Смар гон скім ра ё не 
ўна чы ра зы гра ла ся дра ма, 

якая пе ра тва ры ла ся ў тра ге дыю. 
Гас па да ры тым поз нім ве ча рам 
гас цей не клі ка лі і не ча ка лі — тыя 
пры еха лі без за пра шэн ня. Чац вё-
ра ма ла дых дзе цю коў пад ка ці лі на 
ма шы не да адзі но ка ста я чай ха ты, 
двое з іх па ча лі гру каць у дзве-
ры, а ка лі ім не ад чы ні лі, па ча лі 
дзве ры ла маць. Гас па дар, яшчэ 
моц ны 54-га до вы муж чы на, вы ра-
шыў ад раз' юша ных не зна ём цаў 
свае ма ё масць і жыц цё ба ра ніць: 
па пя рэ дзіў шы, што вы клі ча мі лі-
цыю і бу дзе стра ляць, і ўба чыў шы, 
што па пя рэ джан не эфек ту не мае, 
стрэ ліў з па ляў ні ча га руж жа дро-
бам у дзве ры. Вы ра шыў шы, што 
ня про ша ныя гос ці сыш лі, вый шаў 
у двор. Тыя двое, ака за ла ся, толь-
кі гэ та га і ча ка лі — на кі ну лі ся на 
муж чы ну зза ду, раз бі лі твар, па-
ла ма лі рэ бры. Не вя до ма, чым бы 
скон чы ла ся гэ та для гас па да ра, 
ка лі б ён не вы стра ліў у ад на го 
з на пад аў шых. І тут дра ма ста ла 
тра ге ды яй: ён тра піў 28-га до ва-
му хлоп цу ў сцяг но і па ра не ны ў 
той жа дзень па мёр у баль ні цы... 
Ця пер рас па ча та кры мі наль ная 
спра ва, вя дзец ца след ства. Яму 
і на ле жыць вы свет ліць ма ты вы, 
які мі кі ра ва лі ся тыя, хто на па даў. 
І га лоў нае: ці не пе ра вы сіў сту пень 
аба ро ны той, на ка го на па да лі?

Ура жан ні ад гэ тай гіс то рыі, 
якая на днях з'я ві ла ся на лен тах 
ін фар ма цый ных агенц тваў, — са-
мыя роз ныя. Па чы на еш ду маць і 
аб шэ ра гу па дзей і вы пад ко вас-
цяў, з якіх у рэш це рэшт спля та юц-
ца не чыя жыц цё і смерць. Шка да 
та го ня шчас на га хлоп ца — і та му, 
што не ха пі ла ро зу му і раз ва гі не 
ехаць на тыя раз бор кі; дый прос та 
та му, што бы ло яму ўся го 28 га доў. 
Але най больш не дае спа кою, ве-
да е це, якое ўяў лен не? Што, ка лі 
б гас па да ру бы ло не пяць дзя сят 
ча ты ры, а сем дзе сят? Што, ка лі 
б у яго не бы ло стрэль бы? Коль кі 
ста рых, якія ад ны жы вуць у ма-
лень кіх вёс ках? Коль кі хо дзіць па 
зям лі іх па тэн цы яль ных крыў дзі це-
ляў — ад мяс цо вых вы пі вох, якія ў 

по шу ках апа хме лу ня рэд ка прос та 
вы ма га юць у са ста рэ лых су се дзяў 
гро шы, да за ез джых гаст ра лё раў, 
якія про сяц ца ў ха ту па піць ва ды, 
а пас ля, пры кры ва ючы ся шчы рай 
раз мо вай і за ці каў ле нас цю, упо-
тай вы но сяць з ха ты тыя не вя лі кія 
збе ра жэн ні, якія ба бу ля з пен сіі ад-
клад ва ла «на смерць»...

І 
гэ тыя пы тан ні зу сім не з раз-
ра ду кры мі наль ных, як ад ра зу 
мож на па ду маць. Ка лі кап нуць 

глы бей — яны са мыя што ні ёсць 
са цы яль ныя. Ра ней, яшчэ га доў 
трыц цаць та му, па доб ная праб ле-
ма і ўзнік нуць не маг ла, бо ста рыя 
лю дзі за ста ва лі ся ў вёс цы ад ны 
ў рэд кіх вы пад ках, толь кі па во-
лі жорст ка га лё су, які не даў на 
схі ле ве ку дзя цей ды ўну каў. А 
так у кож най ха це жы ло не каль-
кі па ка лен няў, як вя ло ся спрад-
ве ку, та му ні ко му на ват у га ла ву 
прый сці не маг ло па крыў дзіць ці 
аба браць ня мог ла га ста ро га ча-
ла ве ка. Ця пер спа ку са для тых 
жа вы пі вох ці лай да коў — на 
кож ным кро ку. Пры жы вых зда-
ро вых дзе цях, уну ках, праў ну ках 
на шы баць кі за ста юц ца ад ны ў 
сва іх вяс ко вых ха тах, за пі ра юц ца 
на ўсе за мкі, не ту шаць па на чах 
свят ло, мо ляц ца пе рад аб ра за мі... 
Ка ля кож най ха ты, дзе жы ве адзін 
ці двое ста рых, не па ста віш на 
вар це мі лі цы я не ра. Усіх, хто ба-
чыць у гэ тых ста рых кры ні цу лёг-
кай на жы вы, не возь меш на ўлік, 
не пры вя дзеш да ро зу му. На шых 
вяс ко вых баць коў не па са дзіш у 
га рад скіх ква тэ рах — «цэг лу ню-
хаць» яны па го дзяц ца ў леп шым 
вы пад ку толь кі ў са мы ха лод ны 
час, а як толь кі са грэ тая зям ля 
па клі ча — іх у го ра дзе ўтры маць 
не маг чы ма. Са мі мы ў вёс ку, да 
род най ха ты — хі ба на вы хад ныя 
ці ў вод пуск. Бо ў го ра дзе ўсё: і 
жыл лё, і пра ца, і сяб ры... Вось та-
кое за мкнё нае ко ла. Атрым лі ва-
ец ца, спа дзя вац ца мож на толь кі 
на лі тас ці вы лёс, які пра вя дзе лі-
хо ха ча ла ве ка мі ма на шай род най 
ха ты, дзе ма ці што ве чар про сіць 
у Бо га да па мо гі і апя кун ства для 
нас, пе ра ліч ва ю чы ўсю вя лі кую 
рад ню па ім ёнах?..

У 
на шай вёс цы не каль кі га доў 
та му не на доў га з'я віў ся но вы 
жы хар. Спад чын нік ста рой 

ха ты, у якой свой век да жы ла ба ба 
Амі ля, маж ны ба ра да ты муж чы на. 
Як вы свет лі ла ся, гэ та быў Амі лін 
унук, яко га ў вёс цы ні ко лі не ба чы лі, 
бо з за ко нам ён не сяб ра ваў і на во лі 
бы ваў ня доў га. Пас ля чар го ва га вы-
зва лен ня ён вы ра шыў ата ба рыц ца ў 
баб чы най ха це. Пры чым, каб не бы-
ло сум на, пры вёз з са бой кам па нію 
сяб роў і па чаў ла дзіць сваё жыц цё, 
а за ад но і жыц цё вёс кі па за ко нах 
«зо ны». Праз ты дзень на шы ба бу-
лі-ма ту лі ўжо ба я лі ся вый сці ліш ні 
раз на ву лі цу, каб не су тык нуц ца 
з ба ра да тым п'я ным тва рам. Доў-
жы ла ся гэ та яшчэ ты дзень. Пас ля 
на шы хлоп цы-га ра джа не на ча ле 
з улас ні кам не вя лі ка га мяс цо ва га 
прад пры ем ства, у яко га ў вёс цы 
жы ве ма ці, а на ле та пры яз джае і 
це шча, узя лі «цёп лую кам па нію» 
пад бе лыя ру кі, па гру зі лі ў аў то бус, 
вы вез лі за ме жы ра ё на, вы са дзі-
лі на тра се і вет лі ва па ра і лі больш 
не вяр тац ца. Гэ та га ха пі ла. Ця пер у 
вёс цы ці шы ня і спа кой, а мяс цо выя 
п'я ні цы асце ра га юц ца на ват ла яц ца 
ў ад рас якой ба бу лі. Усё прос та: яны 
ве да юць, што за ста рых ёсць ка му 
за сту піц ца, што па крыў дзіць іх бес-
па ка ра на на ўрад ці атры ма ец ца.

І гэ тае ве дан не — са мая на дзей-
ная аба ро на. І ўзво дзіць яе ва кол 
на шых са мых да ра гіх лю дзей па-
він ны най перш мы са мі. Час цей (а 
не раз у ме сяц) пры яз джа ю чы. Па-
ста ян на тэ ле фа ну ю чы (гэ та ж зу сім 
не скла да на — на браць ну мар ма ці, 
уве ча ры па жа даць ёй доб рай но чы, 
а ра ні цай па ці ка віц ца, як яна спа ла 
і як ся бе ад чу вае). І дзя цей на ка ні-
ку лы — не ў за мор скі ла гер, як ця-
пер мод на, а да ба бу лі (ад пач нуць 
не горш, а за ад но і зра зу ме юць, 
што, акра мя кам п'ю та ра, на све це 
столь кі ўся го ёсць ці ка ва га)...

З
рэш ты, пра што гэ та я? Кож-
ны і сам усё гэ та вы дат на 
ве дае і ра зу мее. Гэ та ж 

склад ні кі прос тай ча ла ве чай лю-
бо ві, гэ та як хлеб, як па вет ра...

Вы хо дзіць, і хва ля вац ца ня ма 
ча го?..

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

СТУ ПЕНЬ 
АБА РО НЕ НАС ЦІ
Ка лі за на шых ста рых ёсць ка му за сту піц ца, па крыў дзіць іх на ўрад ці хто асме ліц ца


