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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 7.52 18.52 11.00
Вi цебск — 7.43 18.40 10.57
Ма гi лёў — 7.42 18.42 11.00
Го мель — 7.37 18.40 11.03
Гродна — 8.06 19.08 11.02
Брэст    — 8.05 19.10 11.05

Iмянiны
Пр. Архіпа, Багдана, Макара, 
Максіма, Фёдара, Фядота, Яўгена. 
К. Люцыі, Казіміра, Яўгена.

Месяц
Маладзік 1 сакавіка. 
Месяц у сузор’і Цяльца. 
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Шчы рая 
бя се да 
з па час-
тун кам

Дра пеж-
ная птуш-
ка з са-
ка лі ных

Т.зв. 
гар ба ты 
за яц

Ліп кі сок 
хва ё вых 
дрэў

Опе ра 
В.Бел іні

Га зі ра ва-
ны на пой

Па ро да 
па ляў ні-
чых са-
бак

Вы праў-
лен не 
хі баў 
на фо та-
здым ку

Шах мат-
ная фі-
гу ра

Поль скі 
пісь мен-
нік-фан-
таст

Су пол ка 
лю дзей з 
роў ны мі 
пра ва мі

Ва да 
ў га за па-
доб ным 
ста не

Ся дзі ба 
ма ці 
і сяс цёр 
Я.Ку па лы

Го рад 
і порт 
у Бель гіі

Вя лі кая 
ра ка 
на Па-
лес сі

Сціплая 
блакітная 
кветачка

Мар ская 
ры ба 
з ла са сё-
вых

Моц нае 
за хап лен-
не, за пал

На ціск 
у сло ве

«Ады-
сея», 
«Ілі я да» 
(аў тар)

Наф та вая 
ста лі ца 
на Кас піі

Тур-
бот ная 
спра ва, 
кло пат

Вы пе ча ны 
акруг лы 
хлеб

Ста ра-
жыт ная 
са ха

Тоў стая 
вя роў ка, 
трос

Кус то вая 
са до вая 
квет ка

Ад мыс-
ло вая 
та тар ская 
стра ва

Тое, што 
і пад бя-
ро за вік

Снеж ная 
за вея 
ў стэ пе

Пра дук ты 
ў сло і ках 
і бля шан-
ках

Тон кая 
вя ро вач-
ка ў лап-
цях

Не даб ра-
якас ны 
вы раб

Прас нак-
пі ра жок з 
цы бу ляй, 
ма кам

Аф ры кан-
ская ан-
ты ло па

Ві но, 
апе тае 
А. Пуш кі-
ным

Дэ рсу ... 
— ге рой 
кні гі 
У.К. Ар-
сень е ва

Даў ней: 
ха лод ная 
зброя ў 
кон ні каў

Пра ві лы 
пісь ма, 
ар фа гра-
фіі

Тэх ніч ная 
куль ту ра 
для гру-
бай тка-
ні ны

Го рад на 
мя жы Ар-
ме ніі 
і Тур цыі

Па да так 
у Стар. 
Ры ме
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СУДОКУ. У квад ра це 9×9 кле так раз мяс цi це лiч бы 
ад 1 да 9 уключ на та кiм чы нам, каб у кож ным 
рад ку, кож ным слуп ку, у бло ках 3×3 клет кi, аб-
ме жа ва ных тлус тай лi нi яй, кож ная лiч ба су стра-
ка ла ся толь кi адзiн раз, без паў то раў.

В
ос

т р
а к

а н
еч

 ны
 к

а п
ю

 ш
он

 п
а в

ер
х 

ш
ап

 кі

Ад ка зы на скан ворд + су до ку
Па га ры зан та лі: Сап сан. Сяб ры на. Ту ра. Рэ туш. Лем. 
Пі на. Ако пы. Ак цэнт. Бэз. Га мер. Азу. Аба бак. Бу ран. 
Або ра. Гну. Брак. Ку хан. Джут. Уза ла. Ані. Анат. Пра-
ва піс. Ша ра ва ры.
Па вер ты ка лі: Бру ге. Па лаш. Агу ці. Не за буд ка. 
Сма ла. Гар бу ша. «Нор ма». Азарт. Ка му на. Аі. Сіт ро. 
Кан сер вы. Па ра. Баш лык. Ба ку. Абу за. Бо хан. Ара ла. 
Хорт. Ка нат.

1634 год — на ра дзіў ся 
(ма ён так Лы шчы цы, 

ця пер Брэсц кі ра ён) Ка зі мір Лы-
шчын скі, бе ла рус кі мыс лі цель-
атэ іст і ма тэ ры я ліст, гра мад скі 
дзе яч, пе да гог. Ву чыў ся ў езу іц-
кім ка ле гі у ме ў Брэс це, ду хоў най 
ака дэ міі ў Кра ка ве. Пас ля хат-
ня га на ву чан ня яго ад пра ві лі ў 
Брэсц кі езу іц кі ка ле гі ум. За тым 
бы ла ву чо ба ў Вы шэй шай шко ле 
ў Ка лі шах. Пас ля ву чо бы ма ла-
ды Лы шчын скі трап ляе ў вой ска. 
Спа чат ку на «ка зац кую вай ну»: 
зма гаў ся су праць на бе гаў ка-
за коў Баг да на Хмяль ніц ка га. 
Слу жыў у пал ку кры ла тых гу сар 
— гэ та эліт ная кон ні ца Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га. Пра ца ваў 
вы клад чы кам у Льво ве, па моч ні кам рэк та ра Брэсц ка га езу іц-
ка га ка ле гі у ма, у шко ле, якую за сна ваў у ма ёнт ку Лы шчы цы. 
Ка ля 1666 го да па кі нуў ор дэн езу і таў. Зай маў па са ды пад сто-
лія мель ніц ка га, па моч ні ка суд дзі Брэсц ка га ва я вод ства, быў 
па слом у сойм ад Брэс та. Зай маў ся на ву ко вай, гас па дар чай, 
пе да га гіч най і гра мад скай дзей нас цю. Све та по гляд Лы шчын-
ска га фар мі ра ваў ся на асно ве атэ іс тыч ных і ма тэ ры я ліс тыч ных 
тра ды цый ан тыч най фі ла со фіі і эпо хі Ад ра джэн ня. Лі чыў Бо га 
фан тас тыч ным ства рэн нем ча ла ве ча га ро зу му. Сцвяр джаў, што 
свет іс нуе веч на, а пры ро да раз ві ва ец ца па ўлас ных за ко нах. 
Ма рыў аб ства рэн ні гра мад ства раў на праўя і бра тэр ства, ха-
цеў ба чыць «свет без ула ды, га ра ды без на чаль ні каў, на ро ды 
без гас па да роў». Прад ба чыў не ка то рыя ідэі фі ло са фаў Асве ты. 
Шмат га до вы роз дум і вы ні кі ад крыц цяў ён за піс ваў у трак тат «Аб 
не іс на ван ні Бо га». Цяж ка ўя віць, як склаў ся б лёс Лы шчын ска га, 
ка лі б су сед і бліз кі ся бар дзя цін ства пан Ян Бжос кі не па зы чыў 
у яго сто ты сяч та ле раў. Гро шы на той час вель мі вя лі кія. У 1686 
го дзе Лы шчын скі з ней кай ся мей най на го ды па пра сіў сяб ра 
вяр нуць па зы ку. Той або гро шай не меў, або не ха цеў вяр нуць 
доўг... І та ды ў па на Бжос ка га на ра дзіў ся план рас пра вы з леп-
шым сяб рам. Ён вы кра дае 15 сшыт каў трак та та і да стаў ляе іх 
ві лен ска му біс ку пу Бжас тоў ска му. Біс куп пе рад ае ру ка піс на 
«экс пер ты зу» ва ўні вер сі тэт і пі ша ка ра лю прось бу на да звол 
арыш ту бяз бож ні ка. Не ўза ба ве ад быў ся і суд. Пры суд — смерць 
праз спа лен не. Брэсц кі дэ пу тат Пі сар жэў скі ад імя шлях ты свай-
го па ве та (Брэсц ка га) аб скар дзіў пры суд на той пад ста ве, што 
апош ні па ру шыў Ста тут ВКЛ, які за ба ра няе раз гля даць спра ву 
шлях ці ца ў ду хоў ным су дзе. Лі тоў скі тры бу нал пры суд ад мя ніў. 

Лы шчын ска га вы пус ці лі на во лю. Ад нак сва бо да Лы шчын ска га 
бы ла са праўд най бя дой для па на Бжос ка га. І ён ад во зіць свой 
да нос на гро дзен скі сейм, дзе меў ся быць сам ка роль Ян Са бес кі. 
Ад нак сейм не ад быў ся. І гэ та па да ра ва ла Лы шчын ска му яшчэ 
год жыц ця. Лы шчын скі ду маў, што спра ва за глох ла. Ад нак пра 
яго не за бы лі ся па крыў джа ныя біс ку пы. За год яны доб ра пад-
рых та ва лі ся. Сей ма вы суд цяг нуў ся два ме ся цы, бы ло пры ня та 
ра шэн не спа ліць атэ іс та на аг ні. Яго кі ну лі ў тур му і пра па на ва лі 
пры люд на рас ка яц ца. Ён ад мо віў ся. Зра зу ме ла, ён ха цеў жыць: 
бы ла сям'я, дзе ці. Але яго ўсё жыц цё вя ла вы со кая ідэя «не быць 
ра бом». 30 са ка ві ка 1689 го да пры суд быў вы ка на ны. У Вар ша ве 
на пло шчы са браў ся на тоўп. Спа чу ван ня, яко му ву чыў Хрыс тос, 
ні хто не вы ка заў. Вось як за пі саў біс куп За лус кі: «Спа чат ку яму 
аб цу га мі вы рва лі язык, за тым спа лі лі ру кі, за тым спа лі лі яго ныя 
па пе ры, пі са ныя на ла ты ні, якую ма ла хто ве даў. По пел за сы па лі 
ў гар ма ту і вы стра лі лі».

1678 год — на ра дзіў ся (Ве не цыя, Іта лія) Ан то ніа Ві валь-
дзі, вя лі кі італь ян скі кам па зі тар, скры пач. Яго пер-

шым на стаў ні кам быў баць ка, скры пач са бо ра свя то га Мар ка. 
Ан то ніа хва рэў на астму, меў вель мі сла бае зда роўе. Але дзя-
ку ю чы ве лі зар най твор чай энер гіі і на тхнен ню ён ра біў што дня 
ка ла саль ную пра цу. Ві валь дзі скла даў му зы ку, іг раў, вы кла даў 
у му зыч най шко ле і кі ра ваў ар кест рам. У 1703 го дзе кам па зі-
тар пры няў сан свя та ра. У ве лі зар най спад чы не май стра — 
шмат лі кія опе ры, ду хоў ныя тво ры, ін стру мен таль ныя кан цэр ты. 
Ан то ніа Ві валь дзі за цвер дзіў дра ма ты зу ю чую, лам бард ску ю 
ма не ру вы ка нан ня.

1934 год — 80 га доў та му на ра дзіў ся (вёс ка Ка жуш кі Слуц-
ка га ра ё на) Ле а нід Аляк санд ра віч Яно віч, бе ла рус кі 

ма тэ ма тык, член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі (1989), док тар 
фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук (1987), пра фе сар (1992). Аў тар ка ля 
200 на ву ко вых прац. На ву ко выя да сле да ван ні ў га лі не на блі жа-
ных ме та даў ана лі зу і вы лі чаль най ма тэ ма ты кі. Вы ка наў шэ раг 
фун да мен таль ных прац па тэ о рыі квад ра тур ных і ку ба тур ных 
фор мул, тэ о рыі на блі жэн ня функ цый і апе ра та раў, раз віў ме та ды 
вы лі чэн ня кан ты ну аль ных ін тэ гра лаў, ліч ба выя ме та ды ра шэн ня 
ін тэ граль ных і ін тэ гра цыі-ды фе рэн цы яль ных ураў нен няў, пра-
па на ваў ме та ды коль кас на га ра шэн ня не ка то рых кла саў за дач 
фі зіч на га і тэх ніч на га ха рак та ру.

Ры гор ШЫР МА, фі ло саф, ха ра вы ды ры жор, фальк ла-
рыст, му зыч ны і гра мад скі дзе яч:

«Не бу дзем ад каз ваць ла ян кай, а па ста ра ем ся ад-
ка заць па сут нас ці».
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НА РО ДЖА НЫЯ

Гэ тыя асо бы 
на дзе ле ны не 
толь кі ба га тай 
фан та зі яй, але 
і пэў най част-
кай праг ма тыз-
му і ўяў лен нем 
пра тое, да ча го 
імк нуц ца, вы ка-
рыс тоў ва ю чы для гэ та га ўсе свае 
та лен ты. Яны з га ла вой за хап ля-
юц ца ра бо тай і кар' е рай, зрэд ку 
ад чу ва юць імк нен не да адзі но ты 
і губ ля юц ца ў све це ілю зій. На 
шля ху да мэ ты не да пус ка юць 
пра лі каў, ста ран на аб дум ва юць 
усе свае спра вы, па дзеі, што 
па гра жае не бяс пе кай на доў га 
за тры мац ца на ста дыі пла на ван-
ня і згу біць па чуц цё рэ аль нас ці. 
Ад нак у лю бым вы пад ку іх дзей-
насць пры но сіць ім вя лі кае за да-
валь нен не, а са мі яны ста но вяц ца 
ўла даль ні ка мі ўзна га род і шум на-
га ўсхва лен ня.

Яны вы бі ра-
юць ад асоб ле ны 
лад жыц ця, імк-
нуц ца сха вац ца 
ад на ва коль ных, 
што са дзей ні чае 
іх ін тэн сіў най 
твор чай пра цы. 
Яны ад да юць 

пе ра ва гу кам па ніі бліз кіх сяб роў 
пе рад вя лі кай коль кас цю пры-
яцель скіх су вя зяў. Зна хо дзя чы ся 
на лю дзях, ад чу ва юць тры во гу, 
не па кой. Іх акру жа юць лю дзі і 
рэ чы, якія да стаў ля юць эс тэ тыч-
нае за да валь нен не, яны цэ няць 
прос тасць і эле гант насць вы шэй 
за па каз ную пам пез насць. Яны 
лю бяць па дзя ляць вы ні кі сва ёй 
дзей нас ці з ін шы мі, на ват не зна-
ё мы мі людзь мі. Каб зма гац ца за 
тое, ча го імк нуц ца да сяг нуць, ім 
не аб ход на змя ніць сваю ба яз лі-
васць і са рам лі васць на на по рыс-
тасць і на стой лі васць.

З 1 са ка ві ка па 15 мая 2014 го да га лоў ная ды рэк-
цыя між на род на га вя шчан ня (ра дыё «Бе ла русь») 
Бе ла рус ка га ра дыё су мес на з га лоў най ды рэк цы яй 
між на род ных су вя зяў Бел тэ ле ра дыё кам па ніі пра-
вод зяць вік та ры ну «Гас цін ная Бе ла русь».
Га лоў най мэ тай яе пра вя дзен ня з'яў ля ец ца па пу ля ры-

за цыя ве даў пра Рэс пуб лі ку Бе ла русь ся род між на род най 
гра мад скас ці і свое асаб лі вая прэ зен та цыя пра грам ра дыё 
«Бе ла русь». А ў су вя зі з аб ве шча ным у на шай кра і не Го-
дам гас цін нас ці мяр ку ец ца, што вік та ры на бу дзе ці ка вай і 
ка рыс най для за меж ных ра дыё слу ха чоў, бо ў ёй за кра на-
юць пы тан ні па тэ мах на сель ніц тва, тэ ры то рыі, дзяр жаў-
най струк ту ры, гіс то рыі, куль ту ры, спор ту і ту рыз му.

— Вік та ры на і яе ўмо вы бу дуць раз ме шча ны на сай це 
ра дыё, з'я віц ца спе цы яль ная пра гра ма «Гас цін ная Бе ла-
русь», дзе бу дуць гу чаць но выя пы тан ні і ад ка зы слу ха чоў, 
— ад зна чыў га лоў ны ды рэк тар ды рэк цыі між на род на га 
вя шчан ня (ра дыё «Бе ла русь») Бе ла рус ка га ра дыё На вум 
Галь пя ро віч. — Пе ра мож цаў вік та ры ны ўзна га ро дзяць 
дып ло ма мі і каш тоў ны мі па да рун ка мі. Ула даль нік пер ша га 
мес ца атры мае ад Бел тэ ле ра дыё кам па ніі за пра шэн не на 
ме ра пры ем ствы ХХІ ІІ Між на род на га фес ты ва лю мас тац-
тваў «Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску».

Вы хо дзіць яна бу дзе раз на два тыд ні. У эфі ры пы тан ні 
вік та ры ны бу дуць гу чаць на ўсіх вась мі мо вах вя шчан ня 
Ра дыё «Бе ла русь»: бе ла рус кай, анг лій скай, іс пан скай, кі-
тай скай, ня мец кай, поль скай, рус кай і фран цуз скай.

Але на ДРАП КО
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ГАС ЦІН НАЯ ВІК ТА РЫ НА 
ДЛЯ ЗА МЕЖ НІ КАЎ

Ча му муж чын ская фра за «Вы ходзь 
за мя не за муж!» гу чыць як пра па но ва, 
а жа но чая «Ажа ні ся са мною!» — як па-
тра ба ван не?

— Што па ві нен ве даць сту дэнт?
— Усё!
— А што па ві нен ве даць ла ба рант?
— Амаль тое ж, што і сту дэнт.
— А ас пі рант?
— У якой кні зе зна хо дзіц ца тое, што 

па ві нен ве даць сту дэнт.
— А да цэнт?
— Дзе зна хо дзіц ца гэ тая кні га.
— А пра фе сар?
— Дзе зна хо дзіц ца да цэнт.

Ка лі ха лас цяк ку піў са бе па су да мы-
еч ную і праль ную ма шы ну, шан цы жа-
ніць яго зні жа юц ца на 60%.

Сё ле та між на род ны кон курс пес ні 
бу дзе пра хо дзіць амаль ад на ча со ва 
з чэм пі я на там све ту па ха кеі. 
Ме на ві та та му ві дэа ві зі тоў ку, 
якая прад ста віць еў ра пей скім 
гле да чам бе ла рус ка га ўдзель ні ка 
Тэа і на шу кра і ну на огул, ка ман да 
тэ ле ві зій ні каў з Да ніі зды ма ла на 
ля до вай пля цоў цы «Чы жоў ка-Арэ ны».

Дзе ля прэ зен та цыі, якая бу дзе доў жыц ца ў 
эфі ры ўся го 40 се кунд, Юрый Ва шчук ра зам з юні-
ё ра мі ха кей на га клу ба «Юнац тва-Мінск» амаль 
паў су так пра вёў на кань ках і рэ жы сі ра ваў «тан-
цы» з удзе лам ма шын для ачыст кі лё ду. Так са-
ма, пры зна ец ца ар тыст, спат рэ бі ла ся за ку піць 
не каль кі со цень шай баў. Уліч ва ю чы, што га лоў-
ная ідэя сё лет ніх ві зі то вак — каб кож ны ар тыст 
улас на руч на зра біў сцяг сва ёй кра і ны, ві даць, 
ме на ві та з шай баў спя вак і вы клад ваў сім ва ліч-
ны ма лю нак... Зрэш ты, ці так гэ та на са мрэч, мы 
да зна ем ся толь кі 8 мая, не па срэд на пе рад вы ха-
дам прад стаў ні ка Бе ла ру сі на кон курс ную сцэ ну 
ў Ка пен га ге не.

Да пра ца ваў ар тыст і сваю кам па зі цыю 
«Cheesecake» — так, па прось бе ар га ні за та раў 
сло ва злу чэн не «Google maps», якое прад зю са-
ры па лі чы лі рэ кла май, бы ло за ме не на на нейт-
раль нае «all the maps». А дня мі ад быў ся за піс 
не звы чай най ка вер-вер сіі пес ні, якую Юрый Ва-
шчук вы ка наў на бе ла рус кай і анг лій скай мо ве 
ра зам з ба буль ка мі — удзель ні ца мі фальк лор-
на га ка лек ты ву «Па ва ля кі» з Лю бан ска га ра ё на 
(Па зна ё міц ца з вы ні кам гэ та га су пра цоў ніц тва 
мож на, на прык лад, на афі цый ным сай це Бел тэ ле-
ра дыё кам па ніі tvr.by — Аўт.). Да рэ чы, мяр ку ец ца, 
што на про ма-дыск, які бу дзе пад рых та ва ны да 
кон кур су, тра пяць яшчэ не каль кі ка вер-вер сій 
«Cheesecake».

За не каль кі га дзін да на ды хо ду вяс ны ад бы ло-
ся ку лі нар на-ар тыс тыч нае шоу Cheesecake party. 
Пад час яго шэф-по вар ста ліч на га ка зі но «Вік то-
рыя» Аляк сандр Жы лін скі і спя вак Тэа час та ва лі 
гас цей гі ганц кім «еў ра ві зій ным» чыз кей кам.

На пры га та ван не ла сун ку, дыя метр яко га склаў 
2,1 мет ра, спат рэ бі ла ся звыш 20 кг пя чэн ня і сы ру 
мас кар по не, 24 кг све жых клуб ніц, 8 кг мас ла, 6  кг 
цук ро вай пуд ры і 4 літ ры ро му. «Мы спа дзя ва лі ся, 
што клуб ні цы Юра пры вя зе з Коб ры на, але па куль 
што не се зон, да вя ло ся ску піць усе за па сы ў мін-
скіх су пер мар ке тах», — жар та ва лі ар га ні за та ры 
ве ча рын кі. Пра цэс пад рых тоў кі, вы печ кі і афарм-

лен ня дэ сер ту за няў больш чым двое су так — 50 
га дзін, а вось на тое, каб ад тва рож на га пі ра-
га за ста ла ся толь кі па ло ва, спат рэ бі ла ся ўся го 
не каль кі га дзін. Праў да, да су свет на га рэ кор ду, 
уста ля ва на га ле тась у ЗША, бе ла рус ка му ана ла гу 
да лё ка — той чыз кейк быў на 20 см боль шым у 
дыя мет ры і ва жыў больш як 3 то ны.

І ўсё ад но з'ес ці ўвесь па час ту нак гос ці не змаг-
лі. Дый не вель мі ста ра лі ся — па-пер шае, ар тыс-
ты му сяць за хоў ваць доб рую фі зіч ную фор му, а 
па-дру гое, на ве ча рын ку яны прый шлі ўсё ж дзе ля 
пад трым кі на ша га дэ ле га та на «Еў ра ба чан ні». 
Пер шая бе ла рус кая ўдзель ні ца дзі ця ча га «Еў ра-
ба чан ня» Воль га Са цюк, На стас ся Ці ха но віч, гурт 
Aura, Да рыя, Аляк сей Грос, Іван Бус лай, На тал ля 
Та ме ла, гурт Napolі, Swіtter boys, Жа нет — усе 
зы чы лі Юрыю Ва шчу ку ўда ла га вы ступ лен ня ў 
Ка пен га ге не і як ма га больш «два нац ца так» ад 
гле да чоў і жу ры з ін шых кра ін. Ча ка ла ся, што сім-
ва ліч ную эс та фе ту Ва шчу ку пе рад асць ле таш няя 
бе ла рус кая ўдзель ні ца Але на Лан ская, але спя-

вач ка ў гэ ты час вы сту па ла на ін шым кан цэр це. 
За тое вы ка за ла сло вы пад трым кі бе ла рус ка му 
ар тыс ту яшчэ ад на ко ліш няя ўдзель ні ца «Еў ра-
ба чан ня» — Юлія Вол ка ва (ра сій скі гурт «Та Ту»), 
па ра іў шы толь кі зра біць ха рэа гра фію ну ма ра 
больш жва вай.

Зра зу ме ла, пра гу чаў і га лоў ны хіт гэ тай вяс ны, 
улас на кон курс ная пес ня Тэа. Праў да, ці то з-за 
хва ля ван ня, ці то па звыч цы спя вак вы ка наў не 
аб ноў ле ную вер сію, а «не ад цэн зу ра ную», з ты мі 
са мы мі рад ка мі пра «Гугл мэпс». «Ні чо га, да вы-
ступ лен ня ў Да ніі яшчэ ёсць два ме ся цы, я вы ву чу 
пра віль ны тэкст», — па абя цаў ар тыст.

На га да ем, «Еў ра ба чан не-2014» прой дзе ў ста-
лі цы Да ніі з 6 па 10 мая. Удзел у ім бя руць прад-
стаў ні кі 37 кра ін, а тэ ле ві зій ная аў ды то рыя кон-
кур су ацэнь ва ец ца не менш чым у 100 міль ё наў 
гле да чоў па ўсім све це.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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ЮРЫЙ ВА ШЧУК АБ' ЯД НАЎ ДЭ СЕРТ, 
ХА КЕЙ І БЕ ЛА РУС КУЮ МО ВУ

З на ды хо дзя чым свя там!
Ад шчы ра га сэр ца він шу ем жан чын сель гас прад пры-

ем ства з на ды хо дзя чым свя там. Ня хай вяс на, цёп лае со ней-
ка і на шы квет кі ўзра ду юць вас цу доў ным на стро ем, са мы мі 
ча ка ны мі гас ця мі ў до ме. Шчас ця вам і даў га лец ця!

З па ва гай, 
Аляк сей Пят ро віч ЕМЕЛЬ Я НО ВІЧ, 

стар шы ня праў лен ня СВК «Ка ра леў скі» 
Коб рын ска га ра ё на.

УНП 200224945
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«Аст ра вок» 
кі тай ска га мас тац тва

Вы ста ва кі тай скіх мас та коў Ао Тэ 
і Ван Юй гэ ня ад крылася ў ста ліч ным 
Па ла цы мас тац тваў.

На экс па зі цыі прад стаў ле на 35 ра бот 
Ао Тэ. Мас так лі чыц ца ў Кі таі ад ным з «ка-
ра лёў» па вы явах тыг раў. Воб раз гэ та га 
дра пеж ні ка ў кі тай скай мі фа ло гіі з'яў ля-
ец ца сім ва лам спра вяд лі вас ці, муд рас ці, 
храб рас ці во ін скай доб лес ці, сі лы, ня-
стрым най страс ці і шчас ця. Кар ці ны Ао 
Тэ ўпры гож ва юць бу ды нак пар ла мен та 
Кі тая, ура да вай рэ зі дэн цыі «Чжун нань-
хай» і дзяр жаў най рэ зі дэн цыі «Дзя о юй-
тай». Вы ста вы гэ та га мас та ка з пос пе хам 
прай шлі ў ЗША, Фран цыі, Япо ніі і Ка на дзе. 
У 2012 го дзе ён па да рыў Дзяр жаў на му лі-
та ра тур на му му зею імя Ян кі Ку па лы парт-
рэ ты бе ла рус кіх кла сі каў Яку ба Ко ла са і 
Ян кі Ку па лы.

Ван Юй гэнь прадставіў 15 сва іх ра бот. 
Яго кар ці ны вы лу ча юц ца глы бо кім ве дан-
нем тра ды цый най кі тай скай куль ту ры, спа-
лу чэн нем аб страк цы я ніз му і рэа ліз му. Сам 
мас так з'яў ля ец ца прад стаў ні ком ЮНЕС КА 
ў Кі таі і пра рэк та рам Ака дэ міі жы ва пі су і 
ка лі гра фіі.

Ар га ні за та ра мі вы ста вы вы сту пі лі Мі ніс-
тэр ства куль ту ры на шай кра і ны, Рэс пуб лі-
кан скі ін сты тут кі та яз наў ства імя Кан фу цыя 
БДУ, Бе ла рус кая кан фе дэ ра цыя твор чых 
са юзаў, Бе ла рус кая дзяр жаў ная ака дэ мія 
мас тац тваў і рэ дак цыя кі тай ска га ча со пі са 
«Фо рум Азіі».

У цы ры мо ніі ад крыц ця вы ста вы ўзялі 
ўдзел су пра цоў ні кі па соль ства Кі тай скай 
На род най Рэс пуб лі кі і дзе яч мас тац тва Ліу 
Гу ан цын, які ар га ні за ваў у Бе ла ру сі больш 
за дзе сяць вы ста вак кі тай скіх мас та коў. У 
дзень ад крыц ця вы ста вы, аў та ры кар цін 
пра вя лі май стар-клас для ўсіх ах вот ных.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

Пазнай сябеПазнай сябе  ��


