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Яе імя ў пе ра кла дзе з азер бай джан ска га 
зна чыць «сон ца». Мо жа, та му яна аб ра ла 
сцэ ну, дзе ства рае лю дзям на строй пес ня мі. 
Лёс звёў яе з бе ла рус кім кам па зі та рам 
Фё да рам Жы ля ком, а той здо леў раз гле дзець 
у дзяў чы не та лент і пад ка заць пра віль ны 
шлях. Ця пер імя Гю неш вя до ма не толь кі 
ў Бе ла ру сі, але і да лё ка за яе ме жа мі. 
Пас ля ле таш ня га ўдзе лу ў між на род ным 
кон кур се «Turkvіsіon», дзе спя вач ка 
за ва я ва ла «се раб ро», геа гра фія па пу ляр нас ці 
па шы ры ла ся. Вяр нуў шы ся з кон кур су, яна 
зноў узя ла ся за пра цу: пад рых тоў ка да 
кан цэр та пе рад Днём за ка ха ных, рэ пе ты цыі 
но ва га шоу і вы пуск но ва га аль бо ма.

ТА ЯМ НІ ЦЫ АД СЭР ЦА
— Кан цэрт ная пра гра ма «Што ў гэ тым сэр цы» 

ад зна ча на На цы я наль най му зыч най прэ мі яй. Ча го 
каш та ва ла гэ та ўзна га ро да ва шай ка ман дзе?

— Усё, што мы ро бім з ма ёй ка ман дай, — для гле да-
ча. І, без умоў на, атры маў шы ўзна га ро ду за сваю пра цу, 
ра зу ме еш, што ра біў усё не да рэм на. Мы бы лі ў ста не 
шо ку, да ве даў шы ся, як нас ад зна чы лі. Я ні ко лі не бя ру ся 
за неш та з дум кай: «За гэ та я па він на мець уз на га ро ду!», 
але та кі вы нік нас па ра да ваў. З кан цэрт най пра гра май 
«Што ў гэ тым сэр цы» мы пра еха лі па га ра дах Бе ла ру сі, і 
аў ды то рыі яна спа да ба ла ся. Дып лом толь кі «за свед чыў» 
гэ ты пос пех. У Мін ску мы за вер шым пра гра му і пра цяг нем 
пад рых тоў ку но вай. Ужо ідзе пра ца над кас цю ма мі, не-
ка то рыя за ма лёў кі з'я ві лі ся ў тэ ат ра тан ца «Га рэм-шоу». 
Мы ўжо не адзін год пра цу ем з Яс мін, Ві та лем Моў ча нам 
— для мя не яны леп шыя тан цо ры кра і ны.

— Што ча кае пуб лі ку на за вяр шаль ным шоу ў Мін-
ску?

— 12 лю та га ў ДК МАЗ ад бу дзец ца соль ная пра гра ма, 
пры мер ка ва ная да Дня ўсіх за ка ха ных. Мы ча ка ем усіх. 
Мя не прый дуць пад тры маць ка ле гі. Шка да, што не ўсім 
зма гу даць маг чы масць «вы ка зац ца» на сцэ не. Атры ма-
ла ся больш чым двух га дзін ная пра гра ма, якая не вы пад-
ко ва на зва на «Што ў гэ тым сэр цы» — я ў чар го вы раз 
бу ду вес ці ад кры тую раз мо ву пра сваё жыц цё, дзя ліц ца 
та ям ні ца мі і здзіў ляць но вы мі воб ра за мі, яск ра вым шоу, 
дзе бу дзе бра зіль скі кар на вал на сцэ не, наш ну мар з 
«Turkvіsіon» з ба ле там і ін шыя сюр пры зы.

— А да лей — на рэш це ад пач ня це?
— Пра доў жым ра бо ту над но вым аль бо мам і но вай 

пра гра май. Аль бом ста не ўжо трэ цім дыс кам за час май го 
зна хо джан ня на сцэ не. Яго ад мет насць у тым, што там не 
бу дзе ні вод на га трэ ка з ус ход ні мі ма ты ва мі, цал кам еў ра-
пей скае гу чан не. Бу дуць кам па зі цыі, з які мі я ад бі ра ла ся 
на «Еў ра ба чан не», пес ні ўкра ін ска га кам па зі та ра Але га 
Жоў ці ка ва, бе ла рус кіх кам па зі та раў Ле а ні да Шы ры на 
і Юрыя Ва шчу ка, Фё да ра Жы ля ка, а так са ма азер бай-
джан скіх аў та раў Ісы Ме лі ка ва і За хры Ба дал бэй лі. Мож на 
ска заць, аль бом бу дзе ін тэр на цы я наль ным.

СЦЭ НА ЛЮ БІЦЬ НА СТОЙ ЛІ ВЫХ
— Ці змя ні ла ся неш та ў ва шым твор чым жыц ці 

пас ля «Turkvіsіon»?
— Не ска жу, каб у маё твор чае жыц цё кон курс унёс 

ней кія кар ды наль ныя зме ны. Я ў між на род ных кон кур сах 
удзель ні чаю з ча соў пер ша га вы ха ду на сцэ ну. У 1999 
го дзе я па ча ла пра ца ваць з Фё да рам Жы ля ком у Ба ра на-
ві чах. Ён з'яў ля ец ца ма ім на стаў ні кам і сён ня, ён жа пра-
па на ваў мне паў дзель ні чаць у між на род ных кон кур сах. 
Та му во пыт ужо быў не ма лень кі. І, у прын цы пе, я вель мі 
люб лю зма гац ца, што, ду маю, мно гія за ўва жы лі пад час 
ад бо рач ных ту раў на «Еў ра ба чан не». Пяць ра зоў удзель-
ні ча ла. І кож най спро бай імк ну ла ся чымсь ці вы лу чыц ца 
для аў ды то рыі, здзі віць і па ра да ваць яе яр кі мі воб ра за мі і 
пес ня мі. Ёсць лю дзі, якія ба яц ца спа бор ні чаць, а мя не гэ та 

пры цяг вае. На «Turkvіsіon» бы ла жорст кая ба раць ба ся-
род 24 кра ін. І пе рад фі на лам я ду ма ла: «Вось заўт ра вы-
ра шаль ны дзень. Ня ўжо мя не не бу дзе ся род фі на ліс таў? 
Я па він на там быць!» Ска за ла са бе, што па він на ўвай сці 
ў трой ку мац ней шых, — і, як ба чы це, атры ма ла ся.

— Як з'я ві ла ся пес ня «Апош нія ўспа мі ны»?
— «Апош нія ўспа мі ны» — пра мя не. У ёй ад люст-

ра ва ны ка ва лач кі май го жыц ця. Кам па зі цыя рас каз вае 
пра за ка ха ную жан чы ну і яе ўза е ма ад но сі ны, у якіх ёсць 
жа дан не даць больш дру го му, але і пры сут ні чае цень 
не па ра зу мен ня, неапраў да ных на дзей. У пес ні сло вы і 
му зы ка мае. Ка лі Гёк хан (жа ніх Гю неш, экс-фут ба ліст 
ту рэц ка га «Га ла та са рая». — Аўт.) па чуў пес ню, то ска-
заў, што мая кам па зі цыя спа да ба ец ца іх слу ха чу. Тым і 
на тхніў мя не прад ста віць гэ ты твор пуб лі цы з ве рай, што 
яго ацэ няць і пры муць. Пес ня са праў ды там спа да ба ла-
ся. Яе кру цяць на ту рэц кіх ра дыё стан цы ях і га во раць пра 
«Гю неш з Бе ла ру сі».

— Пас ля кон кур су, ма быць, не абы шло ся і без ці-
ка вых пра па ноў?

— Так, мя не за пра ша лі паў дзель ні чаць у роз ных кан-
цэр тах, кон кур сах, фес ты ва лях. На прык лад, у па чат ку 
чэр ве ня ад бу дзец ца фес ты валь кіп ры ёц кай му зы кі, дзе 
я бу ду вы сту паць не толь кі са сва ёй кон курс най кам па зі-
цы яй, але і вы ка наю пес ні на бе ла рус кай мо ве.

ДЗВЕ КРА І НЫ З АД НОЙ ДУ ШОЙ
— Чы та ла, што пес ні на бе ла рус кай мо ве на огул 

пры но сяць вам уда чу...
— Я люб лю спя ваць на бе ла рус кай мо ве. З са ма га 

па чат ку гэ тую лю боў пры віў мне Фё дар Мі ка ла е віч, з 
та кі мі кам па зі цы я мі я са праў ды не ад ной чы пе ра ма га ла. 
Мае са мыя яр кія твор чыя мо ман ты звя за ны з бе ла рус кай 
мо вай і пес ня мі на ёй. Вы яз джа ю чы за мя жу, заў сё ды маю 

ў рэ пер ту а ры не каль кі та кіх кам па зі цый. Ня даў на ез дзі лі 
ў Азер бай джан, дзе я так са ма вы кон ва ла пес ні на дзвюх 
мо вах. Прос та ўва мне жы вуць дзве куль ту ры.

— Якім чы нам яны ўжы ва юц ца, ка лі ўліч ва ць стро-
гае баць коў скае вы ха ван не па ўсход ніх тра ды цы ях?

— Азер бай джан скія тра ды цыі са праў ды да во лі скла да-
ныя, і ў дзя цін стве бы ло не прос та зра зу мець баць коў скія 
па тра ба ван ні. А ў вы ні ку мя не вы ха ва лі доб рай гас па-
ды няй. Я, на прык лад, доб ра га тую на шы на цы я наль ныя 
стра вы — на ват май му ма ла до му ча ла ве ку бы ло скла-
да на па ве рыць у та кі мой та лент. Ар тыст ку звы чай на 
мно гія лі чаць жан чы най, якая ўмее тры маць у ру ках толь кі 
мік ра фон. А я ўмею ўсё.

Бы лі мо ман ты, ка лі крыў дзі ла ся на тое, што не маг ла 
пай сці на дыс ка тэ ку аль бо з хлоп ца мі пад гі та ру па спя-
ваць ве ча рам. Я жы ла па між до мам, сту ды яй і му зыч най 
шко лай. І ця пер ра зу мею: баць ка жа даў мне толь кі даб ра 
і імк нуў ся выгадаваць ідэа льную дач ку па вод ле ўсход ніх 
тра ды цый. Ён заў сё ды ка заў нам з бра там, каб мы не 
за бы ва лі, што Бе ла русь — кра і на, дзе мы на ра дзі лі ся і 
вы рас лі, а Азер бай джан — на ша эт ніч ная ра дзі ма, та му 
трэ ба ве даць іх тра ды цыі і па ва жаць свае ка ра ні. Цяпер 
у лю бой з кра ін я ад чу ваю ся бе сва ёй.

— Не ка то рыя на зы ва юць «Turkvіsіon» аль тэр на-
ты вай «Еў ра ба чан ню». Вы не спы ні це свае спро бы 
тра піць на еў ра пей скую сцэ ну?

— Скла да нае пы тан не. Мно гія ка ле гі і сяб ры ра яць мне 
су па ко іц ца: маў ляў, не сыш лі ся зор кі, та му і не склад ва ец ца 
ні чо га. На што я ад каз ваю: «Усе мае спро бы — гэ та на быц цё 
во пы ту». Усё не да рэм на. За гад ваць не ха чу, але і ка тэ га рыч-
на ад маў ляць ве ра год насць маг чы мых спроб не бу ду. Ма ра 
прад ста віць Бе ла русь на «Еў ра ба чан ні» не па кі дае мя не.

— З-за кон кур су «Turkvіsіon» вы пе ра нес лі вя сел ле. 
Як ваш ма ла ды ча ла век ад рэ ага ваў?

— У кан цы ве рас ня ста ла вя до ма, што я прай шла на 
кон курс і бу ду прад стаў ляць на шу кра і ну там. Ка лі да ве-
да ла ся пра да ту пра вя дзен ня, то ака за ла ся, яна су па дае 
з тэр мі на мі, на якія мы за пла на ва лі вя сел ле. Без умоў на, 
пер шае пы тан не Гёк ха на бы ло: «А як жа на ша вя сел ле?» 
Я ад ка за ла: маў ляў, не вар та не па ко іц ца, я ўсё па спею. 
Але та ды ён усё ж на ста яў, каб пе ра нес ці на ша свя та, і 
я па ча ла спа кой на рых та вац ца да кон кур су. Шчы ра ска-
заць, бы ла здзіў ле на та кой рэ ак цы яй, бо мя не прос та 
маг лі б па ста віць пе рад вы ба рам. Та му я вель мі ўдзяч ная 
ка ха на му за ра зу мен не і пад трым ку. Вя сел ле ад бу дзец ца 
сё ле та ў кан цы мая ў Стам бу ле.

— Скла да на бу да ваць ад но сі ны «на ад лег лас ці»?
— На ша пер шая су стрэ ча ад бы ла ся на Кіп ры. Як за-

раз па мя таю: сон ца, пляж і ён па ды хо дзіць, ці ка віц ца, 
як мае спра вы. Я ад ка за ла па-ту рэц ку, чым здзі ві ла яго: 
па ду маў, што я тур чан ка. А ка лі вяр ну ла ся ў Мінск, то 
мы па ча лі пе ра піс вац ца ў ін тэр нэ це. По тым я зноў атры-
ма ла за пра шэн не пры ля цець на Кіпр. Па ча лі ся па ста ян-
ныя пе ра лё ты. Праз ней кі час вы ра шы лі, што трэ ба ці 
мне пе ра яз джаць ту ды, ці яму жыць у Мін ску. Спа чат ку 
зда ва ла ся, быц цам мне ляг чэй пай сці на пе ра ме ны, бо 
я ва ло даю мо вай. А по тым ён ска заў: «Ты ар тыст ка і 
та му не мо жаш па кі нуць свае кан цэр ты». І ця пер Гёк-
хан вы ву чае рус кую мо ву, хо ча ад крыць свой біз нес у 
Бе ла ру сі. Я ўяў ляю, чым ён ах вя руе дзе ля мя не і як яму 
скла да на, але гэ та свед чыць пра яго ка хан не. Так вось 
гіс то рыя і пра цяг ва ец ца.

— У ва шым клі пе «Час не ча кае» па дзеі «ад круч-
ва юц ца» на зад... Ка лі б са мі так маг лі, то дзе ад рэ да-
га ва лі б сваё жыц цё?

— Я на столь кі за да во ле на сва ім лё сам, што, ацэнь ва ю чы 
ўсё прой дзе нае, ха це ла б свой шлях паў та рыць. Зноў пай шла 
б у шко лу ў Ба ра на ві чах, ха це ла б сяб ра ваць з ты мі ж людзь-
мі. Не змя ні ла б свай го ра шэн ня стаць ар тыст кай і прай сці ўсе 
скла да ныя эта пы ста наў лен ня на сцэ не. Вы бра ла б свай го 
ма ла до га ча ла ве ка. У кож на га з нас зда ра юц ца скла да-
ныя ча сы, якія хо чац ца за быць і па вы крэс лі ваць, але ін ша га 
жыц ця я не ха це ла б. За раз лі чу ся бе са май шчас лі вай, та му 
зга дзі ла ся б толь кі на паў зу, каб па доў жыць шчас це.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

1. Организатор: 
Общество с дополнительной ответственностью ОДО «Масс-

МедиаСервис», адрес: 220113, г. Минск, ул. Мележа, 1, офис 811.
2. Наименование рекламной игры: «Волшебство совсем 

рядом!».
3. Территория проведения – магазины фирменной сети «Ко-

рона Техно» в г. Минске, г. Витебске, г. Бобруйске, г. Бресте.
4. Срок начала рекламной игры – 19 декабря 2013 года, 

срок окончания – 10 февраля 2014 года (включая периоды 
розыгрышей и вручения призов).

5. Свидетельство № 2289 о государственной регистрации ре-
кламной игры «Волшебство совсем рядом!» от 12 декабря 2013 
года, выдано Министерством торговли Республики Беларусь.

6. В рекламной игре приняло участие 955 участников.
7. Призовой фонд рекламной игры по всем призам разыгран 

в полном объеме.
8. Фамилия, инициалы победителей: 

Приз: сотовый телефон PRESTIGIO (PAP 5300DUOWHITE, 
белый) и денежный приз в размере 129 600 бел. руб.

Розыгрыш № 1:
Лисова Т.Н., Некраш М.А., Матвиенко Л.С., Зезётко С.Ю., 

Шаймердинов Р.Р., Рак Д.С., Романчук С.А., Лобанов А.В., Сви-
риденко В.В., Шишковец Л.В., Бабич А.Е., Рылушкина О.И.

Розыгрыш № 2:
Зубинович Ю.К., Нестеренко О.А., Леcковец Г.Г., Мазько Е.С., 

Добродей С.А., Санько О.А., Замушинская Е.В., Мисько О.В., Кузь-
менкова Л.Л., Каредин В.С., Николаев Н.Н., Ходорович Л.Н.

Розыгрыш № 3:
Федорович Е. Г., Пархамович А.М., Прищеп А.А., Онищук А.Г., 

Лосева Н.В., Иванова А.А., Фурман Н.М., Егорова Т.А., Велико-
да С.С., Зенькевич О.В., Сергейчик В.А., Лаханская А.А.

Розыгрыш № 4:
Григорьев А.А., Семенова И.А., Цыганкова И.Б., Рогачевская Е.В., 

Крючкова Д.В., Язикова И.М., Морозова Л.П., Павловец И.И., 

Саморядов А.В., Ревотько Т.С., Нестерович Е.В., Знак А.М.
9. Телефоны для справок: Velcom: +375 (29) 632 03 03, MTC: 

+375 (33) 632 03 03, Life;): +375 (25) 632 03 03, городской теле-
фон: 8 801 100 02 20.

Полные правила рекламной игры были опубликованы в газе-
те «Звязда» от 17 декабря 2013 г. и на сайте: www.korona.by/
company/news.

Свидетельство о гос. регистрации № 2289 от 12 декабря 2013 года, 
выдано Министерством торговли Республики Беларусь.
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На ХХІ Мін скай 
між на род най 
вы ста ве-кір ма шы хоць 
і кры ху ска ра ці ла ся 
агуль ная коль касць 
удзель ні каў, усё роў на 
ёсць на што па гля дзець.

Най боль шую ўва гу пры цяг-
вае фран цуз скі стэнд. Кож-
ны год гэ тая кра і на грун тоў на 
па ды хо дзіць да пад рых тоў кі. 
Жоў та-ла ван да вы па віль ён, 
аформ ле ны ў пра ван скім сты лі, 
пры цяг вае ўва гу на ват тых на-

вед валь ні каў, якія не чы та юць і 
не раз маў ля юць па-фран цуз ску. 
Зрэш ты, моў ны бар' ер у гэ тым 
вы пад ку не пе ра шко да, бо ўсе 
су стрэ чы з фран цуз скі мі гас ця-
мі пе ра кла да юц ца.

Так, з Фран цыі пры ехаў па-
да рож нік і кас ма па літ Па трык 
Дэ віль, які пры вёз свой ра ман 
«Чу ма і ха ле ра», што атры маў 
са мую прэ стыж ную лі та ра тур-
ную прэ мію Фран цыі «Femіna» ў 
2012 го дзе. Не ўпер шы ню на ве-
даў Мінск і вя до мы фран цуз скі 
куль тур ны дзе яч Ален Флэ шэр. 
Аку рат учо ра ад бы ла ся твор чая 
су стрэ ча з ім і прэ зен та цыя пе-
ра кла дзе най кні гі «Ла ба ра то рыі 
ча су» — эсэ, пры све ча ныя кі но 
і фа та гра фіі. Пра ўза е ма да чы-
нен ні кі но і тэ ат ра рас па вя дае 
дра ма тург і ак цёр Аліўе Ба ла-
зюк. Дзі ця чы пісь мен нік Бер нар 
Фрыо га во рыць пра асаб лі вас ці 
ўспры ман ня тэкс ту дзець мі. Ле-
а нід Шмяль коў — мас так-ілюст-
ра тар і рэ жы сёр-ані ма тар, пра-
ца ваў над ма люн ка мі да кніг 
Бер на ра Фрыо. А ма ла ды пісь-
мен нік Сед рык Гра лю біць па да-
рож ні чаць: пра жыў шы не каль кі 
га доў у Сі бі ры ды на Да лё кім 
Ус хо дзе, на пі саў пра гэ та кні гі. 
Ця пер з'яў ля ец ца ды рэк та рам 

фран цуз ска га аль ян су ва ўкра-
ін скім Да не цку. Сло вам, фран-
цуз скі па віль ён аха піў ба дай усе 
кі рун кі су час най лі та ра тур най 
дзей нас ці.

Не менш ак тыў ную і на сы-
ча ную пра гра му пад рых та ва лі і 
ін шыя кра і ны. На стэн дзе Вя лі-
ка бры та ніі ў ад мыс ло вай вік та-
ры не мож на вый граць лю бую з 
прад стаў ле ных кніг. Я аса біс та 
па кла ла во ка на таў шчэз ную 
бія гра фію сла ву та га «біт ла» 
Джо на Ле на на. А ў 11 га дзін у 

ня дзе лю там бу дзе пуб ліч на чы-
таць урыў кі з бія гра фіі зна ка мі-
та га гур та «The Rollіng Stones» 
па сол Вя лі ка бры та ніі ў Бе ла ру сі 
Брус Бакнел.

Ня мец кі стэнд па па ме рах 
не са сту пае фран цуз ска му. 
Аформ ле ны ў па зна валь ных 
фір мен ных зя лё на-бе лых ко ле-
рах Ін сты ту та Гё тэ ў Мін ску, ня-
мец кі стэнд прад стаў ляе мност-
ва ці ка вай лі та ра ту ры: ад ву чэб-
най да дзі ця чай. Знай шла я ў 
пе ра кла дзе на ня мец кую на ват 
тво ры Да ні і ла Харм са. Уяў ляю, 
якая гэ та цяж кая пе ра клад чыц-
кая пра ца, шчы ра ваць над та кім 
тэкс там!

Стэнд ЗША, ар га ні за ва ны 
пры пад трым цы па соль ства, 
сё ле та вы ра шыў па зна ё міць 
на вед валь ні каў з аме ры кан скі-
мі ко мік са мі. Гле да чам пра па ну-
ец ца не толь кі па зна ё міц ца са 
сла ву ты мі пер са на жа мі аме ры-
кан скай лі та ра тур на-гра фіч най 
куль ту ры (Бэт ман, Халк, Ка пі тан 
Аме ры ка і г.д.) праз ко мік сы вя-
до мых вы да вец тваў Marvel, DC 
ды ін шых, але і са мім паў дзель-
ні чаць у іх ства рэн ні. На вя лі кім 
стэн дзе кож ны ах вот ны мо жа 
на ма ля ваць кадр з ко мік са, а 
на пры кан цы вы ста вы прый сці 

і аца ніць вы ні кі ка лек тыў най 
твор час ці ў кам п'ю тар най вік-
та ры не (на вы бар па-анг лій ску 
ці па-рус ку) ад ка заць на пы-
тан ні пра аме ры кан скія ко мік-
сы. Акра мя та го, пра ду ма ны не 
толь кі вір ту аль ныя пра гра мы, 
але і рэ аль ныя. На пра ця гу ўсіх 
вы ста вач ных дзён ла дзяц ца су-
стрэ чы і майстр-кла сы з аме ры-
кан скім аў та рам Джо шам Эл дэ-
рам, які па глыб ляе ў та ям ні цы 
ко мікс-ар ту.

Ці ка вае ўяў лен не пра кніж-
ную куль ту ру ма юць, на прык-
лад, іран цы. Яны вось ужо не 
пер шы год пры во зяць на мін-
скую вы ста ву не столь кі кні гі, 
коль кі вы ра бы дэ ка ра тыў на-
пры клад но га мас тац тва: паш-
то вач кі, сур вэ тач кі, бі жу тэ рыю, 
ку фэр кі. Мо жа, гэ та та кая аз-
доба да прад стаў ле най кніж най 
пра дук цыі — па да рун ка ва га 
кштал ту аль бо маў рэ пра дук цый 
і края ві даў не аб дым най і за гад-
ка вай ус ход няй кра і ны?

Ка лі доў га-доў га блу каць па 
вы ста ве, то мож на знай сці яшчэ 
шмат ча го ці ка ва га. Так, на прык-
лад, ёсць ра сій ская се рыя кніг 
«Lіvebook», у якой прад стаў ле на 
су час ная да ку мен таль ная про-
за: гіс то рыі звы чай ных лю дзей 
пра дзяц інст ва, ка хан не ды ін-
шыя жыц цё выя пе ры пе тыі. А на 
ўкра ін скім стэн дзе знай шла ся 
не толь кі ці ка вая кні га, але і яе 
ці ка вы аў тар, так што мож на бы-
ло на ват аў то граф узяць. Га лі на 
Ла за ра ва пра ца ва ла на Адэ скай 
кі на сту дыі рэ дак та рам та ды, ка лі 
там наш Мі ха іл Пта шук зды маў 
свой фільм «Пра Ві цю, пра Ма шу 
і мар скую пя хо ту».

— ...А по тым бе ла ру сы яго ў 
нас пе ра ма ні лі, та му што ён быў 
бе ла рус, — рас па вя дае Га лі на 
Ла за ра ва.

У Мінск яна пры вез ла кні гу 
«Княж на Мэ ры. Твор чы вы кі-
дыш», пры све ча ную не зня та му 
філь му Кі ры Му ра та вай па вод-
ле Лер ман та ва. У кні гу ўвай шлі 
аб са лют на ўні каль ныя да ку мен-
ты: кі на сцэ на рый філь ма, рэ жы-
сёр скі сцэ на рый з па зна ка мі са-
мой Му ра та вай, стэ на гра мы па-
ся джэн няў, пра та ко лы, эс кі зы, 
фо та здым кі. Сло вам, усё, што 
да зва ляе пра са чыць скла да ны 
лёс та ле на ві та га не тры ві яль-
на га тво ра ў Са вец кім Са ю зе ў 
1974—1975 га дах.

А ў су бо ту а 12-й га дзі не на 
стэн дзе «Бел кні гі» ад бу дзец ца 
доў га ча ка ная су стрэ ча з бе ла-
рус кай пісь мен ні цай Свят ла най 
Алек сі е віч, ня даў няй на мі нант-
кай на Но бе леў скую прэ мію па 
лі та ра ту ры за кні гу «Час сэ-
канд-хэнд».

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ.

ПА МЯ ЦІ КЛА СІ КА
Мі ніс тэр ства су вя зі і ін фар ма ты-

за цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы пус-
кае ў аба ра чэн не но вую паш то вую 
мар ку, пры све ча ную ста год дзю з 
дня на ра джэн ня на род на га паэ та 
Бе ла ру сі Ар ка дзя Ку ля шо ва.

У дзень вы пус ку, 6 лю та га, у ад дзя-
лен ні паш то вай су вя зі № 3 г. Кас цю ко-
ві чы ад бы ло ся спе цы яль нае га шэн не на 
кан вер це «Пер шы дзень». На клад мар кі 
60 ты сяч. Мас так Мі ка лай Ры жы.

Гас цёў няГас цёў ня  ��ГЮ НЕШ: 

«Я ХА ЦЕ ЛА Б 
ПА СТА ВІЦЬ ШЧАС ЦЕ 
НА ПАЎ ЗУ»

Фі ла тэ лістФі ла тэ ліст  ��

І ця пер Гёк хан вы ву чае рус кую мо ву, хо ча 
ад крыць свой біз нес у Бе ла ру сі. Я ўяў ляю, 
чым ён ах вя руе дзе ля мя не і як яму скла да на, 
але гэ та свед чыць пра яго ка хан не.

5 ДА СЯГ НЕН НЯЎ З «КА ЛЕК ЦЫІ» СПЯ ВАЧ КІ:

2001 — 1-я прэ мія Між на род на га кон кур су ма ла дых вы-
ка наў цаў укра ін скай пес ні ім. В. Іва сю ка, г. Чар наў цы (Укра-
і на).

2003 — Гран-пры Між на род на га кон кур су ма ла дых вы-
ка наў цаў «Ян тар ная зор ка», г. Юр ма ла (Лат вія); паз ней 1-я 
прэ мія на Між на род ным кон кур се па пу ляр най эст рад най пес ні 
«Ял та-2003» (Укра і на).

2005 год — 2-я прэ мія Між на род на га кон кур су ма ла дых 
вы ка наў цаў «Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску».

2005—2012 — фі на ліст ка бе ла рус ка га на цы я наль на га ад бо-
ру на «Еў ра ба чан не». На огул, Гю неш — са мая ак тыў ная і ці не 
са мая за па мі наль ная з удзель ні каў бе ла рус кіх ад бо раў.

2011 — уз на га ро джа на ме да лём Фран цыс ка Ска ры ны.

КНІЖ НЫ КІР МАШ: 
ТЭ МЫ І ВА РЫ Я ЦЫІ
Ка лі доб ра па шу каць, то тут зной дзеш не толь кі аме ры кан скія 
ко мік сы, але і рэ дак та ра, які пра ца ваў з Мі ха і лам Пта шу ком

Стэнд Ірана.
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Ле а нід Сан дзюк з вёс кі Ва сю кі Шар каў шчын-
ска га ра ё на не вяр нуў ся з аф ган скай вай ны, але 
баць ка і сяст ра спа дзя юц ца, што зной дуц ца 
яго са слу жыў цы, тыя, хто ва я ваў ра зам з ім ці 
прос та ве даў хлоп ца.

Ле а нід на ра дзіў ся і жыў у вёс цы Сту ка ны Глы-
боц ка га ра ё на, ад туль у са ка ві ку 1981 го да яго 
пры зва лі ў ар мію. За тым сям'я пе ра еха ла ў вёс ку 
Ва сю кі Шар каў шчын ска га ра ё на. Ця пер там жы ве 
яго баць ка Вень я мін Паў ла віч з дач кой (ма ці па-
мер ла). У па коі на від ным мес цы парт рэт Ле а ні да, 
дзе ён на веч на за стаў ся ма ла дым.

— Спа чат ку сын слу жыў у Мар' і най Гор цы, пас-
ля тра піў у Турк ме ні стан, а ле там ён ужо быў у 
Аф га ні ста не, — рас па вёў Вень я мін Паў ла віч. — У 
снеж ні сын пі саў: «Ста ім вы со ка ў га рах. Ахоў ва ем 
аб' ект. Ві даць, тут і да вя дзец ца су стра каць Но-
вы год». У сту дзе ні 1982-га ў Сту ка ны да ля це ла 
чар го вая вест ка: «Но вы год су стра ка лі без сне гу, 
пры тэм пе ра ту ры плюс 60 гра ду саў. Гэ ты год мне 
за пом ніц ца на ўсё жыц цё...» Ча му? Не на пі саў, але 
маё сэр ца ад чу ва ла, што не да слу жыць ён...

У лю тым та го ж го да Ле а нід Сан дзюк да слаў 
да до му яшчэ адзін ліст: «Зня лі нас з гор. Жы вём 

у па лат ках. Удзень пла вім ся ад спя ко ты, а ноч чу 
мерз нем». За тым на ста ла ці шы ня... На ча мі сын 
пры хо дзіў да баць кі ў снах...

— Ад на го дня іду з ра бо ты, — згад вае Вень я мін 
Паў ла віч, — а на су страч жон ка са сля за мі: «Лё неч-
ку за бі лі. Сы ноч ка ў да ма ві не вя зуць». У той мо мант 
мне зда ло ся, што зям ля пад на га мі пра ва лі ла ся...

Паз ней прый шло па ве дам лен не з час ці. Ка ман-
дзір пі саў, што Ле а нід Сан дзюк за гі нуў, ра ту ю чы 
сяб роў і вы но ся чы з по лы мя бо еп ры па сы. З кні гі 
«Па мяць», эк земп ляр якой по тым па до раць баць ку, 
ён да ве даў ся, што сын быў цяж ка па ра не ны ў час 
ар ты ле рый ска га аб стрэ лу і па мёр ад ран у шпі та лі.

У муж чы ны і па сён няш ні дзень жы ве боль, 
вост ры, ня сцерп ны. Вень я мін Сан дзюк спра ба ваў 
знай сці тых, хто слу жыў ра зам з Ле а ні дам, праз 
ра ён ную га зе ту, але не атры ма ла ся. Тым не менш 
баць ка не губ ляе над зею, што ў Бе ла ру сі ці ін шых 
кра і нах бы ло га Са вец ка га Са ю за жы вуць «аф-
ган цы», якія ва я ва лі по плеч з Ле а ні дам, і про сіць 
іх ад клік нуц ца.

Ка ця ры на СОС НА, 
Шар каў шчын скі ра ён

�

Аф га ні стан: па мяць і больАф га ні стан: па мяць і боль  ��

ЛЯ ЦЕЎ ПАД АБ ЛО КА МІ «ЧОР НЫ» ЦЮЛЬ ПАН...

Кні гу з эфек там пры сут нас ці ства ры лі сту-
дэн ты з ме ды я ла ба ра то рыі Ма са чу сец ка га тэх-
на ла гіч на га ін сты ту та (ЗША).

У кніж ны на бор ува хо дзіць спе цы яль ная ка мі-
зэль ка, якую трэ ба апра наць пад час чы тан ня. На 
вок лад цы кні гі змя шча юц ца све та ды ё ды, здоль-
ныя змя няць свой ко лер у за леж нас ці ад на строю 
чы та ча. Ка мі зэль ка, у сваю чар гу, за бяс печ вае 
віб ра цыю, фо на вую му зы ку, а так са ма змя няе 
тэм пе ра ту ру це ла пры да па мо зе эле мен таў тэр-
ма элект рыч на га пе ра ўтва раль ні ка. Так са ма ка мі-

зэль ка «со чыць» за тым, на якім аб за цы ў пэў ны 
мо мант зна хо дзіц ца чы тач, і ства рае эфект пры-
сут нас ці.

Па куль што кні га іс нуе ў адзі ным эк зэмп ля ры, 
ад нак рас пра цоў шчы кі не звы чай на га ўстрой ства 
пе ра ка на ны, што іх вы на ход ніц тва вы ве дзе пра цэс 
чы тан ня лі та ра ту ры на но вы ўзро вень. А звыш тэх-
на ла гіч ны спо саб уз мац ніць уз дзе ян не на чы та ча 
за ці ка віць мно гіх пісь мен ні каў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

Во да юць!Во да юць!  �� ЭФЕКТ ПРЫСУТНАСЦІ

НЕ ЛЕ ГАЛЬ НУЮ МАРШ РУТ КУ 
АРЫШ ТА ВА ЛІ

У Ві цеб ску мяс цо вы жы хар пе ра во зіў па са-
жы раў у не ле галь най марш рут цы. І што дзіў на: 
пры гэ тым не ба яў ся ез дзіць па са мым цэнт ры 
го ра да. У пры ват нас ці, у лі ку ін ша га спы няў ся 
на пры пын ку гра мад ска га транс пар ту ля бу дын-
ка На цы я наль на га ака дэ міч на га дра ма тыч на га 
тэ ат ра імя Яку ба Ко ла са. На аў то кош там больш 
як 95 міль ё наў руб лёў на кла лі арышт.

— Ма тэ ры ял ад па вед най пра вер кі ў да чы нен-
ні да га ра джа ні на на кі ра ва лі ў суд, — па ве да мі лі 
«Звяз дзе» ў ін спек цыі Мі ніс тэр ства па па дат ках і 
збо рах па Ві цеб скай воб лас ці.

За ко нам пра ду гле джа на су ро вая ад каз насць за 
гэ тае пра ва па ру шэн не: штраф у па ме ры да 100 
ба за вых ве лі чынь з кан фіс ка цы яй аў то, а так са ма 
да хо ду, атры ма на га ў вы ні ку не ле галь най ка мер-
цый най дзей нас ці.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ЧУ ЖЫ КРЭ ДЫТ НА СВАЕ ПА ТРЭ БЫ
У Грод не за ве дзе на кры мі наль ная спра ва ў да-

чы нен ні да 24-га до вай мяс цо вай жы хар кі, якая пад-
ман ным шля хам ка рыс та ла ся чу жы мі гра шы ма.

У па чат ку мі ну ла га го да яна па пра сі ла ка ле гу 
ўзяць крэ дыт у су ме 10 міль ё наў руб лёў — быц цам 
для хво рай ма ці, якая ле чыц ца ў Маск ве. Хоць на са-
май спра ве ма ці мах ляр кі з Грод на не вы яз джа ла і ў 
баль ні цу не трап ля ла. Ад нак зла мыс ні цы па ве ры лі, 

а ка лі на ды шоў час вяр таць па зы ку, яна звяр ну ла ся 
з прось бай аб крэ ды це да ін шай зна ё май, але ўжо ў 
знач на боль шым па ме ры. За кошт гэ тай па зы кі бы ла 
кам пен са ва на па пя рэд няя, а ас тат нюю су му мах ляр ка 
па тра ці ла на свае па трэ бы. Пры чым пра ва ахоў ні кі не 
вы клю ча юць, што пад ма ну тых ёй лю дзей мо жа быць 
больш, па ве дам ляе ад дзя лен не ін фар ма цыі і гра мад-
скіх су вя зяў УУС Гро дзен ска га абл вы кан ка ма.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

НАР КА ЗА ЛЕЖ НЫ ВЫ НЕС 
З ДО МУ НА ВАТ УНІ ТАЗ

Каб да быць гро шай на чар го вую до зу спай су, 
21-га до вы мін ча нін па чаў пра да ваць хат нія рэ чы 
і ў да да так — ціш ком аб кра даць сяб роў.

На па чат ку ма ла ды ча ла век вы но сіў з до му роз-
ныя дроб ныя прад ме ты ўжыт ку, ад нак не ўза ба ве 
пра даў пы ла сос, праль ную ма шы ну і на ват... уні таз. 
А праз ней кі час «узяў ся» і за сяб ра, у яко га скраў 
за ла ты пярс цё нак, пра даў яго, а на атры ма ныя гро-
шы на быў чар го вую до зу. У вы ні ку хло пец па тра піў 
у по ле зро ку су пра цоў ні каў ад дзе ла кры мі наль на га 
вы шу ку і ад дзя лен ня па нар ка кант ро лі і су праць дзе-
ян ні ганд лю людзь мі Цэнт раль на га РУ УС ста лі цы. 
Быў асу джа ны за кра дзеж і не за кон нае аба ра чэн не 
нар ко ты каў. А ка лі вы зва ліў ся з мес цаў па збаў лен ня 
во лі, зноў узяў ся за ра ней шае. На па чат ку бліз кія цяр-
пе лі гэ та, але ка лі хло пец пра даў фо та апа рат ма ці, 
жан чы на не вы тры ма ла і звяр ну ла ся ў мі лі цыю...

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Гюнеш 
са сваім жаніхом 

Гёкханам.


