
Гэ тыя лю дзі ні што не ацэнь-
ва юць так вы со ка, як пра фе сі-
я на лізм і цэ лас насць на ту ры. 
Іх аса біс тае жыц цё мо жа быць 
вель мі бур лі вым, а пер са наль-
ныя каш тоў нас ці су гуч ныя пры-
га жос ці і гар мо ніі. Ад пры ро ды 
яны над звы чай вы нос лі выя. У 
іх у да стат ко вай ме ры раз ві ты 

ін стынк ты са ма вы жы ван ня. У ад но сі нах з лю-
бі мы мі шчод рыя і ве лі ка душ ныя; праз мер ная 
па тра ба валь насць да чле наў сям'і — ха рак тэр-
ная ры са іх ха рак та ру. Ва ло да юць не вы чэрп ным 
за па сам энер гіі, па спя хо выя ў фі нан са вых спра-
вах, вы со ка цэ няць спа кой і кам форт. Воль ны 
час вы ка рыс тоў ва юць для твор ча га асэн са ван ня 
сва іх пла наў.

Мно гія з іх — ці хія, ні чым не 
пры кмет ныя асо бы, зу сім не 
імк нуц ца пры цяг нуць да ся бе 
ўва гу. Але ў іх жы ве вя лі кі та-
лент ар га ні за та раў, і ра на ці 
поз на ён вы плёск ва ец ца на 
па верх ню. Ім не грэх па спра-
ба ваць ся бе ў ка мер цыі. Тыя, 
хто пра цуе пад іх кі раў ніц твам, 

па ва жа юць на ро джа ных у гэ ты дзень за прак-
тыч насць, ва ля выя якас ці, ча ла веч насць. Ім не-
аб ход на імк нуц ца да та го, каб на кі роў ваць свае 
здоль нас ці ар га ні за та ра на ка рысць спра вяд лі-
вас ці і год нас ці. На ро джа ным у гэ ты дзень не аб-
ход на раз ві ваць у са бе ду хоў насць, сціп ласць, 
са рам лі васць і па збя гаць праз мер на га ўплы ву на 
ся бе ма тэ ры яль ных каш тоў нас цяў.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 5.53 20.24 14.31
Вi цебск — 5.40 20.17 14.37
Ма гi лёў — 5.44 20.14 14.30
Го мель — 5.44 20.06 14.22
Гродна — 6.09 20.38 14.29
Брэст    — 6.14 20.35 14.21

Iмянiны
Пр. Вадзіма, Гаўрыла. 
К. Настассі, Яўгеніі, Лукаша, Лявона, 
Фелікса.

Месяц
Апошняя квадра ў 10.51. 
Месяц у сузор’і Казярога. 
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Су свет ны дзень Зям лі. Ад зна ча ец ца з 

1970 г. з мэ тай аб' яд нан ня лю дзей пла не-
ты ў спра ве аба ро ны на ва коль на га ася-
род дзя.

1370 год — па за га дзе ка ра ля Фран цыі 
Кар ла V быў за кла дзе ны пер шы ка-

мень у пад му рак Бас ты ліі. Гэ тая крэ пасць па він-
на бы ла аба ра няць Па рыж ад на па даў анг лі чан. 
І са праў ды, во сем ве жаў Бас ты ліі вы шы нёй 30 
мет раў, звя за ныя сце на мі і акру жа ныя ро вам 
шы ры нёй у 25 мет раў, гроз на ўзвыш алі ся над 

го ра дам. Пры кар ды на ле Ры шэлье крэ пасць ста-
ла вы ка рыс тоў вац ца як дзяр жаў ная тур ма, якой 
яна і за ста ва ла ся да ўзяц ця пад час на род на га 
паў стан ня 14 лі пе ня 1789 го да. Па па ста но ве 
Уста ноў ча га схо ду Бас ты лія бы ла раз бу ра на. 
Афі цый ным свя там Фран цыі Дзень узяц ця Бас-
ты ліі стаў у 1880 го дзе, і з тых ча соў 14 лі пе ня 
што год на Елі сей скіх па лях пра вод зяц ца маш-
таб ныя ва ен ныя па ра ды.

1500 год — ад кры та Бра зі лія. У па чат ку 
XVІ ста год дзя, услед за па да рож-

жа мі Ка лум ба, па ча ло ся за сва ен не тэ ры то рый 
Паўд нё вай Аме ры кі. 22 кра са ві ка 1500 го да 

гэ тая не вя до мая ра ней зям ля бы ла ад кры та 
пар ту галь скай фла ты лі яй на ча ле з Пед ру Ал ва-
ры шам Каб ра лам, якая на кі роў ва ла ся ў Ін дыю. 
Вы са дзіў шы ся ка ля су час на га Пор ту-Се гу ра, 
ма ра пла вец аб вяс ціў но выя тэ ры то рыі ўла дан-
ня мі Пар ту га ліі. Наз ва «Бра зі лія», якая з'я ві ла ся 
паз ней, пай шла ад «паўл-бра зіл», па ро ды каш-
тоў на га чыр во на га фар ба валь на га дрэ ва, якім 
бы лі ба га тыя но выя зям лі і якое пар ту галь цы 
ста лі па вы со кай ца не пра да ваць анг лі ча нам. 
За слу жа ная сла ва пер ша ад кры ва льні ка Бра-
зі ліі прый шла да Пед ру Каб ра ла толь кі праз 
ста год дзі. У 1968 го дзе ўвесь пар ту га ла моў ны 
свет ура чыс та ад зна чыў 500-год дзе з дня яго 
на ра джэн ня. А ў Лі са бо не і Рыа-дэ-Жа ней ра 
пар ту галь цу бы лі ўзве дзе ны пом ні кі. У на шы 
дні 22 кра са ві ка 1500 го да лі чыц ца афі цый най 
да тай ад крыц ця Бра зі ліі.

1935 год — СНК пры няў па ста но ву «Аб 
кад рах до на раў». Ме ды цын скія 

ўста но вы аба вяз ва лі ся за кож нае ўзяц це кры ві 
вы да ваць кад ра вым до на рам гра шо вую кам пен-
са цыю на ўзмоц не нае хар ча ван не ў па ме рах, 
уста ноў ле ных ад па вед ны мі ар га ні за цы я мі. Пы-
тан не аб кад рах па ста ян ных до на раў (у пры ват-
нас ці, аб не аб ход нас ці ства рэн ня спе цы яль на 
ар га ні за ва ных до нар скіх кад раў пры ме ды цын-
скіх уста но вах) бы ла ўпер шы ню па стаў ле на ў 
1925 го дзе.

Ян ка КУ ПА ЛА, на род ны па эт Бе ла ру сі:

«Не цу рай цесь род най пес ні ў шчас ці 
і ў жа ло бе».
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— Са мы вя лі кі ўсплёск эмо-
цый ад бы ваў ся, вя до ма, у мо-
мант пе ра ся чэн ня фі ніш най 
ры сы, ка лі я ўжо ра зу ме ла, што 
ста ла алім пій скай чэм пі ён кай. 
Гэ та не ве ра год ныя ад чу ван ні, 
ка лі твая ма ра, да якой ты ішоў 
з шас ці га до ва га ўзрос ту, аказ-
ва ец ца ў ця бе ў ру ках. Са мыя 
све жыя эмо цыі так са ма бы лі і ў 
ка лі до ры для прэ сы пас ля пер-
шай вый гра най гон кі. Ужо ў кан-
цы Алім пі я ды ад бы ло ся не вя лі-
кае спус та шэн не. Кож ны дзень 
у Со чы для мя не быў вель мі на-
пру жа ным, бо ў гэ ты час ад бы-
лі ся са мыя важ ныя па дзеі ў ма ім 
жыц ці. Пры ехаў шы да до му пас-
ля за кан чэн ня на ша га зі мо ва га 
се зо на, я вы ра шы ла зра біць свя-
та. За пра сі ла ўсіх спарт сме наў, 
трэ нер скі склад, сэр віс-гру пу, 
ма іх род ных у доб рае, утуль нае 
мес ца. Там мы ад ду шы па ве ся-
лі лі ся, па це шы лі ся пе ра мо гам, 
па тан ца ва лі на сла ву.

— Ці бы ла роз ні ца ў эмо-
цы ях пас ля пер шай пе ра мо гі 
і апош няй?

— Га лоў нае, што я са ма ні як 
не змя ні ла ся пас ля гэ тых пе ра-
мог і не змя ні лі ся мае зно сі ны з 
людзь мі.

— Ці рас ча ра ва ны вы па чат-
кам се зо на, бо з-за тых ня ўдач 
не атры ма ла ся за ва я ваць Вя-
лі кі хрустальны гло бус?

— Я па-фі ла соф ску стаў лю-
ся да гэ та га мо ман ту. Маг чы ма, 
ка лі б па ча так се зо на быў та кім 
жа фе е рыч ным, як Алім пій скія 
гуль ні, не бы ло б та ко га пос пе ху 
на са мым важ ным стар це ча ты-
рох год дзя. Па мыл кі ў па чат ку се-
зо на па ка за лі, над чым мне не-
аб ход на пра ца ваць, што вы пра-
віць у сва ёй пад рых тоў цы. Для 
гэ та га як раз за ста ва ла ся яшчэ 
до сыць ча су. Мой фі зіч ны стан 
быў вы дат ным з са ма га па чат ку 
се зо на. На огул мая га лоў ная за-
да ча ў бія тло не — атрым лі ваць 
за да валь нен не. Ця пер у мя не 
ве лі зар нае жа дан не за ва я ваць 
Вя лі кі хрустальны гло бус і спа-
дзя ю ся, што ўсё атры ма ец ца.

— Ужо вя до ма, хто бу дзе 
трэ ні ра ваць збор ную ў на ступ-
ным се зо не?

— Не, хут ка ў нас ад бу дзец-
ца су стрэ ча з усім трэ нер скім 
ка лек ты вам, дзе і бу дзем вы-
зна чац ца з трэ нер скім скла дам 
і пе рад се зон най пад рых тоў кай. 
Што ты чыц ца Кла у са Зі бер та, 
мы ўсёй ка ман дай вель мі пе ра-
жы ва ем за яго. На днях я спра-
ба ва ла да тэ ле фа на вац ца да яго, 
але, на жаль, не атры ма ла ся. 
Ён ужо па ві нен быў пе ра нес ці 

апе ра цыю. Спа дзя ю ся, што яго 
сы ход не ада б'ец ца не га тыў на 
на ка ман дзе і на мне аса біс та. 
Клаус вель мі мно гім з на мі па-
дзя ліў ся і шмат ча му на ву чыў.

— Ка лі б да алім пій скіх ме-
да лёў у гэ тым се зо не да даў ся 
яшчэ і Вя лі кі хрустальны гло-
бус, у вас уз нік лі б дум кі аб 
за вяр шэн ні кар' е ры?

— Да та го ча су, па куль бія-
тлон да стаў ляе мне вя лі кае за-
да валь нен не, я бу ду зай мац ца 
ім. Ка лі гэ та ста не мя не аб ця-
жар ваць і бу дзе аб мя жоў ваць у 
ін шых ас пек тах май го жыц ця, то 
я за кон чу са спор там. На сён ня я 
яшчэ ад чу ваю ў са бе па тэн цы ял 
і пра сто ру для рос ту.

— Бія тлон пры но сіў вам за-
да валь нен не на ват у той мо-
мант, ка лі вы пры еха лі стом ле-
ная пас ля Алім пі я ды і ад ра зу 
ад пра ві лі ся на этап Куб ка све-
ту ў Па клю ку?

— Так, вя до ма, у Па клю цы 
я ад чу ва ла ся бе сва бод най ад 
усіх гэ тых алім пій скіх пе ра мог. 
Я вы хо дзі ла на кож ны свой но-
вы старт га то вай зма гац ца і 
зма гац ца. Я са праў ды шчы ра 
люб лю гэ ты від спор ту і гэ тую 
ба раць бу. Кож ны старт не па-
доб ны на ін шы, мне гэ та вель мі 
ці ка ва.

Вя до ма, пас ля Алім пі я ды 
бы ло вель мі цяж ка ў пер шую 
чар гу эма цы я наль на. Са мыя 
цяж кія мо ман ты, з які мі мне да-
во дзі ла ся су ты кац ца ў гэ тым 
се зо не, — гэ та лет няя пад рых-
тоў ка. Скла да нас ці ўзнік лі з-за 
но вых трэ ні ро вач ных мес цаў, 
не зу сім уда ла га рэ лье фу тра-
сы, дзе да во дзі ла ся пе ра жыць 
не каль кі па дзен няў на лы жа ро-
ле рах. За ста ец ца да даць яшчэ 
не зу сім доб рую страль бу на 
гэ тых жа трэ ні роў ках. У такія 
мо ман ты я зма га ла ся са ма з 
са бой, прый шло ся пра яў ляць 
сі лу во лі. Але мой во пыт па каз-
вае, што, ка лі ў та кіх скла да ных 
сі ту а цы ях пе ра ду жыць ся бе, гэ-
та зро біць цябе мац нейшым і 
па ды ме на пры ступ ку вы шэй 
да мэ ты. Трэ ні ро вач ны пра цэс 
са мы цяж кі.

— Як збі ра е це ся пра вес ці 
свой ад па чы нак?

— Мой ад па чы нак — гэ та са-
мы важ ны план на блі жэй шую 
бу ду чы ню. Я яшчэ не вы зна чы-
ла ся, ку ды ад праў лю ся. Вя до-
ма, гэ та бу дзе цёп лая кра і на, 
дзе я ха чу па прак ты ка вац ца ў 
сёр фін гу. Гэ та мая даў няя ма ра. 

Не каль кі га доў та му ў Ін да не зіі я 
атры ма ла пер шыя ўро кі — ця пер 
ха це ла ся б пра цяг нуць. Па сіў ны 
ад па чы нак я не люб лю. Трэ ба 
пад трым лі ваць па ста ян ны рух, 
але ў той жа час пе ра клю чыц ца 
ад бія тло на і ад пост алім пій скіх 
па дзей.

— Вы ка та е це ся яшчэ і на 
снаў бор дзе. Што лепш — снаў-
борд ці сёр фінг?

— Бія тлон! Снаў борд — гэ-
та маё хо бі. Але каб па збег нуць 
траў маў, мы не ка та ем ся пе рад 
се зо нам або пад час яго, у са мы 
раз гар зі мы. Па ка тац ца атрым-
лі ва ец ца толь кі ў кан цы са ка ві ка 
— па чат ку кра са ві ка. Гэ та ўжо 
ста ла тра ды цы яй для на шай ка-
ман ды. Пас ля апош ня га стар ту 
мы ад праў ля ем ся ў Аў стрыю на 
так зва ную «за кат ку», ка лі мож-
на спа кой на па ка тац ца на на шых 
бе га вых лы жах і пра явіць ся бе ў 
ней кай ін шай ак тыў нас ці, гэ та 
не аб ход на, каб вый сці з се зо на 
плаў на. Дзяў ча ты ў ка ман дзе ад-
да юць пе ра ва гу гор ным лы жам, 
але і снаў бор дам па чы на юць ці-
ка віц ца, так што хут ка мы змо-
жам ла дзіць спа бор ніц твы.

— Чым яшчэ зай ма е це ся ў 
воль ны час?

— Воль на га ча су, як та ко га, 
ця пер у мя не не іс нуе. Я люб лю 

ма ля ваць, але за няц ца гэ тым 
атрым лі ва ец ца вель мі рэд ка. У 
мя не ёсць на бор фар баў і пэнд-
злі каў, але, на жаль, яны па куль 
у су хім ста не. Боль шую част ку 
го да я ад сут ні чаю до ма, та му 
хо чац ца прос та вы ра шыць свае 
бы та выя пы тан ні, хоць бы на вес-
ці па ра дак у ква тэ ры. Па хо дзе 
се зо на, ка лі з'яў ля юц ца сва бод-
ныя хві лі ны, я ад даю пе ра ва гу 
та му, каб па гу ляць, спа кой на 
па ды хаць воль ным па вет рам, 
па гу та рыць з род ны мі, ву чу анг-
лій скую.

— Ня даў на вы вы кла лі ў ін-
тэр нэт фа та гра фію ве лі зар най 
коль кас ці ліс тоў, якія атры ма-
лі пас ля Алім пі я ды ў Со чы. У 
якой ста дыі зна хо дзяц ца ад-
ка зы на іх?

— Част ка з іх да гэ та га ча су 
зна хо дзіц ца ў мя не до ма ў вя-
лі кіх па ке тах. Не ка то рыя, не-
вя лі кі пра цэнт, ужо ад пра ві лі ся 
ад ра са там. Мая ма ма да па ма-
гае мне з гэ тым. Ха чу па пра сіць 
яшчэ раз ба лель шчы каў і ўсіх 
лю дзей, хто па сы лаў мне за-
пы ты на аў то граф карт кі, па ча-
каць яшчэ тро хі. Ім аба вяз ко ва 
прый дуць ад ка зы. На огул ёсць 
роз ныя гру пы ліс тоў, не ка то рыя 
ба лель шчы кі прос та да сы ла-
юць за пыт на аў то граф карт ку, 
та ды на ту раль на, я ўклад ваю 
карт ку і ад праў ляю на зад. Вя-
лі кая коль касць лю дзей пі ша 
вель мі ду шэў ныя ліс ты. Ка лі 
я пры хо джу ў гос ці да ма мы, 
імк ну ся азна ё міц ца з імі, па чы-
таць. Не ка то рыя да сы ла юць 
па да рун кі. Ад на ба бу ля да сла-
ла не ве ра год най пры га жос ці 
вы шыў ку — яна зой ме год нае 
мес ца ў ма ім до ме. Мно гія ліс-
ты за кра на юць струн кі ду шы. 
Ад чу ва ец ца, што лю дзі пі шуць 
ад сэр ца, са сля за мі на ва чах. 
Вя до ма, та кі энер ге тыч ны за-
рад па дзя кі мне не ве ра год на 
пры ем ны, і ўдвая пры ем на ма-

ёй ма ме ра зу мець, што яе дач-
ка на тхняе лю дзей.

— Як час та вы кантактуеце 
са сва і мі ба лель шчы ка мі ў ін-
тэр нэ це?

— У са цы яль ных сет ках я ў 
асноў ным ста ра юся дзя ліц ца 
роз ны мі мо ман та мі, якія не да ты-
чац ца май го бія тлон на га жыц ця. 
Ха чу, каб лю дзі ўба чы лі мя не з 
дру го га бо ку, та му што Да шу-
бія тла ніст ку яны ба чаць час та на 
тэ ле эк ра не.

— Яшчэ не за дум ва лі ся над 
тым, каб аб за вес ці ся сям' ёй?

— Сям'я для ча ла ве ка — га-
лоў нае. Алім пій скія ме да лі пры-
но сяць ра дасць у мо мант іх за-
ва я ван ня, а ўсё ас тат няе жыц цё 
яны не пры ня суць та ко га шчас-
ця, як дзе ці. Але па куль не за зі-
раю так да лё ка.

— Пра па но вы змя ніць гра-
ма дзян ства ўсё яшчэ па сту-
па юць?

— Пас ля ма іх не ад на ра зо вых 
ка тэ га рыч ных ад ка заў усім усё 
ста ла зра зу ме ла. Больш не пра-
па ноў ва юць.

— Леп шая спарт смен ка го-
да, леп шы ат лет ста лі цы, Ге-
рой Бе ла ру сі — усё гэ та на-
кла двае на вас да дат ко вую 
ад каз насць?

— Вя до ма, я ад чу ваю вя лі кую 
ад каз насць і перш за ўсё — за 
ма ла дое па ка лен не, якое гля-
дзіць на мя не. Ха це ла ся б, каб у 
ней кіх мо ман тах яны бра лі прык-
лад з ма ёй дзей нас ці. Вель мі хо-
чац ца ве рыць, што мой спорт, 
мае пе ра мо гі ма ты ву юць іх на 
свае да сяг нен ні.

— Як вы ацэ ні це пра цу прэ-
сы ў асвят лен ні бія тло на?

— На эта пах Куб ка све ту кож-
ны спарт смен пас ля фі ні шу па ві-
нен прай сці прэс-зо ну. Там прак-
тыч на ні ко лі ня ма бе ла рус кіх 
жур на ліс таў. Ха це ла ся б ба чыць 
род ныя асо бы. Мы, спарт сме ны, 
заў сё ды з за да валь нен нем гу та-
рым з прэ сай.

— За ка го бу дзе це ба лець 
на чэм пі я на це све ту па ха кеі?

— Ба лець, вя до ма, бу ду за 
на шых! Вель мі хо чац ца тра піць 
на фі нал і на огул на зі раць гэ-
ты на пал ба раць бы, та му што 
ў спор це гэ та са мае пры го жае. 
Так са ма па жа даю пос пе хаў ра-
сі я нам, каб яны рэ абі лі та ва лі ся 
за Алім пі я ду.

— Якое ва ша лю бі мае мес-
ца ў Мін ску?

— Гіс та рыч ная част ка го ра да 
— Тра ец кае прад мес це.

— Што вы ўме е це га та-
ваць?

— Я ўмею га та ваць усё, што 
мая ду ша па жа дае, але не час-
та атрым лі ва ец ца гэ та ра біць. 
Асаб лі ва люб лю пя чы пі ра гі — 
са лод кія і рыб ныя. Я спяк ла не-
каль кі пі ра гоў на но вы год.

— Хто ва ша леп шая сяб роў-
ка?

— Уся мая ка ман да — гэ та 
част ка ма ёй сям'і, мае па плеч-
ні цы і сяб роў кі.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ

�

«Зор ка» ў гас цях«Зор ка» ў гас цях  ��Да р'я ДО МРА ЧА ВА:

«МАЯ ГА ЛОЎ НАЯ ЗА ДА ЧА Ў БІЯ ТЛО НЕ — 
АТРЫМ ЛІ ВАЦЬ ЗА ДА ВАЛЬ НЕН НЕ»

Су стрэ ча з трох ра зо вай алім пій скай чэм пі ён кай, пры све ча-
ная вы ні кам бія тлон на га се зо на 2013/2014 га доў ад бы ла ся 
ў офі се вя до май бе ла рус кай кам па ніі-рас пра цоў шчы ка ан-
лайн-гуль ні «Wоrld оf Wаrрlаnеs», якая з'яў ля ец ца афі цый-
ным спон са рам Да р'і До мра ча вай. Са ма спарт смен ка на 
су стрэ чу кры ху за трым лі ва ла ся, як і на ле жыць са праўд най 
«зор цы». Хтось ці з ка лег па жар та ваў: «Бы ла б зі ма ды снег, 
Да ша пер шай пры еха ла б». З'я віў шы ся, яна як заў сё ды, у 
доб рым на строі, з усмеш кай рас па вя ла пра свае эмо цыі 
пас ля Алім пі я ды, ад па чы нак, які яшчэ на пе ра дзе, і свае 
хо бі.

З пер шым кан цэр там ан-
самбль «Ша лом» (у пе ра кла дзе 
з іў ры та — «мір вам»), ство ра ны 
пры Лід скім ра ён ным Па ла цы 
куль ту ры, вы сту піў на пры кан-
цы 1996 го да, і з та го ча су яму 
апла дзі ра ва лі не толь кі ў роз ных 
га ра дах і мяс тэч ках на шай кра і-
ны, але і ў Ра сіі, Поль шчы, Літ ве, 
Із ра і лі, Укра і не. Сён ня ў скла дзе 
ка лек ты ву скры пач, ва ка ліст 
Мі ха іл Дзві лян скі, клар не тыст 
Ста ні слаў Міш кель (вы клад чы-
кі Лід ска га му зыч на га ка ле джа) 
і са ліст ка Іры на Са ло мі на, якая 
вы кла дае ў му зыч най шко ле. 
«Ша лом» з'яў ля ец ца дып ла ман-
там між на род ных фес ты ва ляў 
у Кі е ве, Адэ се, Хай фе і Мін ску, 
шмат ра зо вым лаў рэ а там фес-
ты ва лю на цы я наль ных куль тур 
у Грод не. Гурт за пі саў не каль кі 
кам пакт-дыс каў, вы пус ціў нот-
ныя збор ні кі клез мер скай му зы-
кі, за сна ва най на ста ра жыт ным 
яў рэй скім фальк ло ры, яў рэй скіх 
ма літ ваў і тан цаў. Спя ва юць не 
толь кі на ідыш і іў ры це, але і на 
бе ла рус кай, рус кай, поль скай 
мо вах, а Іры на Са ло мі на — яшчэ 
і на іс пан скай, анг лій скай.

— Па мя таю, як мы вы сту па лі 
ў Гро дзен скай сі на го зе пе рад 
удзель ні ка мі се мі на ра ра бі наў 
кра ін СНД. Та ды па мяш кан не 
яшчэ не ацяп ля ла ся, бы ло хо-
лад на, але ўсіх яд на ла цеп лы ня 
ду шэў ная. Бо аб мяр коў ва ла ся 
тэ ма «Мір для ўсіх», важ ная ва 
ўсе ча сы. Сён ня ў све це зноў 
ад бы ва ец ца неш та тры вож нае і 
не бяс печ нае. А зна чыць, і на да-
лей на шым твор чым аба вяз кам 
бу дзе звяр тан не да Уся выш ня-
га, каб усе лю дзі жы лі ў мі ры 
і ўза е ма па ва зе, не за леж на ад 

на цы я наль нас ці, ве ра выз нан ня 
і дзяр жаў ных ме жаў, — за зна-
чыў Мі ха іл Дзві лян скі на па чат ку 
кан цэр та.

А по тым гэ тыя па чуц ці та ле-
на ві та пе ра да ва лі ся за ле з му зы-
кай і пес ня мі. Гле да чы ад дзя чы лі 
га ра чы мі апла дыс мен та мі і на ват 
ра зам з му зы кан та мі пра спя ва лі 
сла ву тую «Тум ба ла лай ку».

Асаб лі вае мес ца ў рэ пер ту-
а ры ан самб ля на ле жыць пес ні 
«Ма ма, па га ва ры са мной на 
ідыш», му зы ку і сло вы да якой 
на пі саў ста рэй шы брат Мі ха і ла 
Дзві лян ска га Ар кадзь — кам-
па зі тар, па эт, му зы ка знаў ца, 
аў тар ма на гра фіі «Му зыч ны 
яў рэй скі фальк лор Бе ла ру сі», 
які ста яў на па чат ку твор ча га 
шля ху «Ша ло ма». Гэ та га ча-
ла ве ка ўжо ня ма ў жы вых, але 
за ста лі ся пра нік нё ныя тво ры, 
якія кра на юць ду шу. І не толь кі 

яў рэ яў — усіх, хто ша нуе свае 
гіс та рыч ныя ка ра ні.

Ця пер ан самбль «Ша лом» 
у ча кан ні прэм' е ры філь ма пра 
Мар ка Ша га ла (кі на рэ жы сё ра 
Аляк санд ра Мі ты, вя до ма га па 
кар ці нах «Экі паж», «Маск ва, 
лю боў мая», «Сказ пра тое, як 
цар Пётр ара па жа ніў» і мно гіх 
ін шых). Здым кі філь ма пра хо-
дзі лі па за ле тась у Ві цеб ску, дзе 
спе цы яль на па бу да ва лі яў рэй скі 
квар тал па чат ку мі ну ла га ста-
год дзя — з сі на го гай, кра ма мі, 
цы руль няй, лаз няй, ап тэ кай... 
З Маск вы і Санкт-Пе цяр бур га 
пры еха лі ар тыс ты, кас цю ме ры, 
гры мё ры і ін шыя чле ны зды мач-
най гру пы, а з Лі ды — му зы кан ты 
гур та «Ша лом». Іх ад па вед ным 
чы нам апра ну лі, а вось пе ра ўва-
саб ляц ца асаб лі ва і не спат рэ бі-
ла ся, бо лід ча не вы сту па лі ў на ту-
раль най для ся бе ро лі на род на га 
яў рэй ска га ан самб ля. Іг ра лі яны 
на вя сел лі Мар ка і Бэ лы, а так са-
ма пад час ін шых ма са вых сцэн.

— Я і сён ня пад не за быў ным 
ура жан нем ад та кой твор чай 
уда чы. Ча ка ем прэм' е ры філь-
ма, якая, пэў на, ад бу дзец ца ў 
Ві цеб ску, і бу дзем удзяч ныя, 
ка лі на яе за про сяць і нас, — 
ска заў Мі ха іл Дзві лян скі.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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Дзеці адной зямліДзеці адной зямлі  ��

«ПА ГА ВА РЫ СА МНОЙ 
НА ІДЫШ...»

Му зы кан ты ан самб ля «Ша лом» зы чаць усім лю дзям жыць 
у мі ры і ўза е ма па ва зе

Сям'я для ча ла ве ка — га лоў нае. Алім пій скія 
ме да лі пры но сяць ра дасць у мо мант іх 
за ва я ван ня, а ўсё ас тат няе жыц цё яны не 
пры ня суць та ко га шчас ця, як дзе ці.

Удзель ні кам сё лет ня га фес ты ва лю на цы я наль ных куль тур у 
Грод не ўжо не ўпер шы ню бу дзе на род ны ан самбль яў рэй скай 
му зы кі «Ша лом». Пра гэ та кі раў нік гур та Мі ха іл Дзві лян скі па-
ве да міў пад час ня даў ня га кан цэр та, з якім лід ча не вы сту пі лі ў 
за ле Гро дзен ска га дзяр жаў на га му зея гіс то рыі рэ лі гіі. Да рэ чы, 
ме на ві та там, на му зей най тэ ры то рыі па ву лі цы Зам ка вай, 16, 
тра ды цый на раз мя шча ец ца фес ты валь ны яў рэй скі пад во рак. 
За ві тай це ту ды, ка лі бу дзе це на гэ тым свя це куль тур на шай 
ра дзі мы, і па зна ём це ся з яў рэй скай на цы я наль най му зы кай у 
вы ка нан ні са праўд ных пра фе сі я на лаў. Не па шка ду е це.

onliner.by.

Я зра зу меў, што мая жон ка во дзіць 
ма шы ну лепш за мя не.

Я на руч ні ку кра нуц ца не ма гу, а яна 
ўвесь дзень пра ез дзі ла.

Му жык до ма пра суе бя ліз ну. Увесь 
чыр во ны і пот ны, пы та ец ца ў жон кі:

— Да ра гая, ты ўпэў не на, што гэ та 
тое са мае пра гра ван не, якое пра пі саў 
мне док тар?..

Як мож на спаць спа кой на, ве да ю чы, 
што на кух ні ў ха ла дзіль ні ку са мот на ля-
жыць пі ра жок?..

ФактФакт  �� МА ЛА ДЗЁЖ НЫЯ ІДЭІ — 
НА ДОБ РЫ ФУН ДА МЕНТ

Цэнтр іна ва цый ных ідэй і пра ек таў «Start-UP» БДУ, ство-
ра ны на пры кан цы мі ну ла га го да, ад крыў пер шы аду ка цый ны 
се зон. На пра ця гу шас ці тыд няў сту дэн ты бу дуць на вед ваць 
лек цыі, се мі на ры і трэ нін гі па прад пры маль ніц тве, біз нес-пла-
на ван ні стар тап-пра ек таў, аба ро не ін тэ ле кту аль най улас нас-
ці, іна ва цый ным ме недж мен це. Сту дэн таў ча ка юць су стрэ-
чы з чле нам Між на род най аса цы я цыі кі ра ван ня пра ек та мі 
(ІPMA), кі ру ю чым парт нё рам кан са лтын га вай кам па ніі «Бю ро 
пра ект на га ме недж мен ту» Дзміт ры ем Лук' я на вым, па тэнт-
ным па ве ра ным Рэс пуб лі кі Бе ла русь, на мес ні кам ды рэк та ра 
«Лекс па тэнт» Га лі най Ва шук і за сна валь ні кам стар тап-ру ху 
ў на шай кра і не Кан стан ці нам Жу раў скім. 

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


