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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 5.11 21.02 15.51
Вi цебск — 4.55 20.58 16.03
Ма гi лёў — 5.01 20.52 15.51
Го мель — 5.04 20.42 15.38
Гродна — 5.27 21.06 15.39
Брэст    — 5.32 21.10 15.38

Iмянiны
Пр. Васіля, Ігната, Максіма, Мікіты, 
Якава. 
К. Глорыі, Жанны, Магдалены, 
Андрэя, Германа, Роберта.

Месяц
Поўня 14 мая. 
Месяц у сузор’і Шаляў. 
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НА РО ДЖА НЫЯ

1564 год — на ра дзіў ся Та маш Ма коў скі, бе ла рус кі кар то граф, 
гра вёр і дру кар. Пра ца ваў пры два ры кня зёў Ра дзі ві лаў 

у Ня сві жы (у па чат ку ХVІІ ста год дзя кі ра ваў дру кар няй). Вы гра ві ра-
ваў пер шую дак лад ную кар ту Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га (1613 год, 
Амстэр дам), да якой пры кла да лі ся най важ ней шыя звест кі па гіс то рыі 
і геа гра фіі Бе ла ру сі (пе ра лік за хоў ва ец ца ў біб лі я тэ цы Ві лен ска га ўні-
вер сі тэ та). Па мёр у 1630 го дзе. У Ня сві жы ўста ноў ле ны яго бюст.

1905 год — у Мін ску на ра дзі ла ся на род ная ар тыст ка СССР 
Стэ фа нія Мі хай лаў на Ста ню та. Яе пры вык лі на зы ваць 

ча ла ве кам-ле ген дай, гіс то ры яй тэ ат ра, та ліс ма нам ку па лаў цаў. Пер-
шую ро лю ар тыст ка вы ка на ла ў 16 га доў у п'е се Ула дзі сла ва Га луб ка 
«Ган ка». У 1918-м яна па ча ла пра ца ваць ста тыст кай, ха рыст кай і тан-
цор кай у Пер шым та ва рыст ве бе ла рус кай дра мы і ка ме дыі Фла ры я на 
Жда но ві ча, які стаў пас ля (1920 г.) Пер шым бе ла рус кім дзяр жаў ным 

тэ ат рам. Тэ ат раль ную аду ка цыю атры ма ла ў Маск-
ве ра зам з гру пай ма ла дых бе ла рус кіх ак цё раў, 
у Бе ла рус кай дра ма тыч най сту дыі пры МХАТ, у 
кла се Смыш ля е ва і Гі я цын та вай. На ба зе гэ та га 
вы пус ку ў Ві цеб ску ў 1926 го дзе быў ство ра ны 
Дру гі бе ла рус кі дра ма тыч ны тэ атр, у якім Стэ фа нія 
Мі хай лаў на іг ра ла да 1932 го да. З 1932 го да і да 
кан ца свай го жыц ця Стэ фа нія Ста ню та пра пра ца-
ва ла ў тэ ат ры імя Ян кі Ку па лы ў Мін ску. Уся го яна 
вы ка на ла ка ля 200 ро ляў. Яе па мяць за хоў ва ла 
дзіў ныя пад ра бяз нас ці на ша га жыц ця, та го жыц-

ця, што амаль не вя до мае ця пе раш нім па ка лен ням. Яна ба чы ла ца ра і 
па мя та ла, як вы гля даў Ку па лаў скі тэ атр, ка лі ў ім пра во дзі лі ся ве лі ка-
свец кія ба лі, ве да ла, як пер ша па чат ко ва вы гля даў фан тан «Хлоп чык 
з ле бе дзем»... А ў па мя ці сва іх ка лег і пры хіль ні каў вя лі кая акт ры са 
за ста ла ся ад кры тым, доб рым і спа гад ным ча ла ве кам.

1933 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Мі хай ла віч Кі шчан ка, бе-
ла рус кі мас так, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі 

(1980), на род ны мас так Бе ла ру сі (1991). Пра ца ваў у га лі не стан ко ва-
га і ма ну мен таль на га жы ва пі су, ства раў рос пі сы, ма за і кі, га бе ле ны. 
Ся род ра бот: ма за іч ныя па но на тар цах жы лых да моў у мік ра ра ё не 
«Ус ход-1» і на фа са дзе гас ці ні цы «Ту рыст», ма ну мен таль ныя га бе-
ле ны для бу дын ка ААН у Нью-Ёр ку і ін шыя. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 
прэ міі Бе ла ру сі (1980, 1996). Па мёр у 1997 г.

Дзе ці — квет кі жыц ця :)
Каб ад ву чыць ма лень кую да чуш ку ла-

зіць у ша фу, да ста ваць і пе ра клад ваць 
рэ чы з мес ца на мес ца, я ска за ла, што 
там злы дзядзь ка ся дзіць. Не як уве ча ры 
гля дзім з му жам тэ ле ві зар. Ма лая за хо-
дзіць у па кой і пы та ец ца:

— А дзядзь ка з ша фы ўжо пай шоў?
Ледзь-ледзь рас тлу ма чы ла му жу, што 

да ча го...

Ба ба Ду ся па мыл ко ва, за мест баль-
ні цы, зай шла на мед ка мі сію ў ва ен ка-
мат і вый шла ад туль аб са лют на зда-
ро вай.

Два бе ла рус кія ха кей ныя ба лель шчы кі:
— Ты за ка го бу дзеш хва рэць на чэм-

пі я на це?
— За на шых, вя до ма!
— А по тым?

Дзяў ча ты! Му жа лепш шу каць у гэ-
тым го дзе! Та му што 2015-ы бу дзе го-
дам Каз ла!

У нас зла ма лі ся кам п'ю та ры У нас зла ма лі ся кам п'ю та ры 
і пры хо дзіц ца ўсё ра біць уруч ную!і пры хо дзіц ца ўсё ра біць уруч ную!
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У эпа таж ным воб ра зе жан чы-
ны з ба ра дой аў стры ец вы сту пае 
з 2011 го да. У 2012-м ужо як Кан-
чы та браў удзел у на цы я наль ным 
ад бо ры на «Еў ра ба чан не» — за-
няў 2-е мес ца. Па вод ле афі цый-
най вер сіі, гэ ты дзіў ны воб раз 
з'я віў ся на свет та му, што Том у 
пад лет ка вым уз рос це пад вяр гаў-
ся траў лі і дыс кры мі на цыі. Прэ-
са і пуб лі ка да гэ туль губ ля юц ца, 
як трэ ба на зы ваць тры ум фа та ра 
«Еў ра ба чан ня» — «ён» ці «яна». 
А на афі цый ным сай це вы ка наў-
цы пад крэс лі ва ец ца, што Том і 
Кан чы та — два роз ныя ча ла ве кі 
з улас ны мі лё са мі, якія, тым не 
менш, «пра цу юць у зла джа най 
ка ман дзе». Кан чы та на ват мае 
асоб ную бія гра фію, па вод ле якой 
ро дам яна з Ка лум біі, дзя цін ства 
пра вя ла ў Гер ма ніі і ўжо тры га ды 
як за му жам за тан цо рам бур леск-

шоу. Да рэ чы, на ват у род най Аў-
стрыі да лё ка не ўсе аца ні лі гэт кую 
пі яр-зна ход ку: больш чым 30 ты-
сяч ча ла век вы ка за лі ся су праць 
та го, каб Кан чы та Вурст прад-
стаў ля ла кра і ну на «Еў ра ба чан-
ні», аб чым і скла лі ад па вед ную 
пе ты цыю... Тым не менш, на кон-

кур се Аў стрыя пе ра маг ла, пры-
чым з бляс кам і вя ліз ным ад ры-
вам — як у сва ім паў фі на ле, так і 
ў фі наль ным шоу. Да рэ корд ных 
387 ба лаў пе ра мож цы «Еў ра ба-
чан ня-2009» Аляк санд ра Ры ба ка 
спра ва, на ту раль на, не дай шла, 
але ў ба ра да тай жан чы ны 13 най-
вы шэй шых ацэ нак і 290 вы ні ко-
вых ба лаў. Зу сім не да лі ба лаў 
Аў стрыі ў фінале ўся го 4 кра і ны з 
36, якія ўдзель ні ча лі ў га ла са ван-
ні, — у тым лі ку і Бе ла русь.

А ме не джар ар тыс та Рэ не 
Бер то на прэс-кан фе рэн цыі пе-
ра мож цы пра па на ваў усім змя ніць 
воб раз мыс лен ня і ад зна чыў, што 
«Кан чы та — прос та жан чы на з 
ба ра дой, а мы ра ды бу дзем ба-
чыць усіх на Еў ра ба чан ні-2015 у 
Ве не». Да рэ чы, Аў стрыя ра ней 
вый гра ва ла кон курс уся го ад ной-
чы — у 1966 го дзе.

Фрык-па рад, у які вы лі ла ся сё лет-
няе шоу, мо жа па да бац ца або не па-
да бац ца — гэ та цал кам нар маль на і 
зра зу ме ла. Мож на не па га джац ца з 
вы ні ка мі або на огул іг на ра ваць «Еў-
ра ба чан не» ў бу ду чы ні. Але, як мы 
па мя та ем, пе ра мож цаў не су дзяць. 
Бу дзем шчы ры мі: хто б за ўва жыў 

і вы лу чыў ся род усіх удзель ні каў 
«аў стрый скую бан дзі я ну» — ба ла ду 
«Rіse lіke a Phoenіx», ка лі б не ба ра-
да на жа но чым тва ры вы ка наў цы? 
Тым больш, «не зу сім жан чын і не 
зу сім муж чын» на кон кур се заўж ды 
ха па ла: у 1998 го дзе «Еў ра ба чан не» 
ўжо вый гра ваў не менш эпа таж ны 
кан кур сант — Да на Ін тэр нэшнл з Із-
ра і ля; у 2002-м трое муж чын, пе ра-
апра ну тых жан чы на мі, прад стаў ля лі 
Сла ве нію, а ў 2007-м не адзін скан-
дал раз га рэў ся ва кол пер са на жа 
Вер кі Сяр дзюч кі, якой, тым не менш, 
пуб лі ка і жу ры ад да лі 2-е мес ца. Дык, 
мо жа, па кі нем ке са ру ке са ра ва і не 
бу дзем блы таць кон кур сы эст рад-
ных ва ка ліс таў з тэ ле шоу?

РЭП ЛІ КІ Ў САЦ СЕТ КАХ
Ула дзі мір МАК СІМ КАЎ, пра-

д зю сар, кі раў нік пер ша га бе ла-
рус ка га ад бо ру на «Еў ра ба чан-
не»: «Гэ та не зу сім пе сен ны кон-
курс (і ўжо дак лад на не му зыч ны) 
і не зу сім транс вес тыт».

Ана толь ЧЭ ПІ КАЎ-ДЗЯ НІ САЎ, 
ды рэк тар ра дыё стан цыі «Пі лот-
FM»: «Тое, што пе ра мо жа Аў стрыя, 
бы ло зра зу ме ла, Ула дзі мір Ку быш-
кін не дасць схлу сіць, я пра гэ та ска-
заў ад ра зу пас ля ну ма ра ў паў фі на-
ле, не ча ка ю чы вы ні каў... Усё моц на 
і пра фе сій на. Ма раль ны бок па кі нем 
у спа коі. Гэ та шоу-біз нес...»

Ні на БАГ ДА НА ВА, спя вач ка, 
тэ ле вя ду чая: «Хто я, Дзед-Ба ра-
дзед... Ці ўсё-та кі ба ба?»

Яў ген АЛЕЙ НІК, прад зю сар, 
кам па зі тар, член на цы я наль на-
га жу ры «Еў ра ба чан ня»: «Ска жу 
шчы ра: я пес ню ска чаў за не каль-
кі ме ся цаў да та го, як да ве даў ся 
пра ба ра ду, бо пес ня клас ная... А 
са мым вя лі кім плю сам «Еў ра ба-
чан ня» для бе ла рус кіх ар тыс таў 
з'яў ля ец ца маг чы масць па вы сіць 
уз ро вень свай го сцэ ніч на га май-
стэр ства ў ра зы за ка рот кі час. 
Гэ та мно гім не зра зу ме ла, але ка-
жу вам: на кон кур се ад бы ва ец ца 
не рэ аль ны ска чок пра фе сі я на-
ліз му. Юру він шу ем з вы дат ным 
вы ні кам!»

ЯК ГА ЛА СА ВА ЛІ БЕ ЛА РУ СЫ?
У паў фі на ле вы шэй за ўсіх 

бе ла ру сы аца ні лі Грэ цыю (12 ба-
лаў), а ні жэй за ўсіх — Ма ке до нію 
(1 бал). Аў стрыі, да рэ чы, мы ад-
да лі 7 ба лаў, а ўза мен атры ма лі 
аж но 10.

У фі на ле кон кур су 1 бал Бе ла-
русь па ста ві ла Ру мы ніі, 2 — Ні дэр-
лан дам, 3 — Азер бай джа ну, 4 — 
Нар ве гіі, 5 — Венг рыі, 6 — Грэ цыі, 
7 — Поль шчы, 8 бе ла рус кіх ба лаў 
атры ма ла Укра і на, 10 — Ар ме нія 
і 12 — Ра сія.

ЯК АЦА НІ ЛІ БЕ ЛА РУСЬ?
У дру гім паў фі на ле Бе ла русь 

на бра ла 87 ба лаў, у тым лі ку па 
12 — ад Гру зіі і Літ вы, і за ня ла 5-е 
мес ца, з якім упэў не на прай шла ў 
фі наль ную част ку кон кур су.

За фі наль нае вы ступ лен не бе-
ла ру сам да лі ба лы Із ра іль і Чар-
на го рыя (па 1), Літ ва (3), Укра і на 
(6), Азер бай джан (7) і Ар ме нія (8). 
Адзі ную ацэн ку 12 нам па ста ві ла 
Ра сія. На браў шы ў су ме 43 ба-
лы, Тэа з пес няй «Cheesecake» 
раз мяс ціў ся на 16-м мес цы, паў-
та рыў шы ле таш ні вы нік Але ны 
Лан ской. Ку ды больш крыўд на, 
што вель мі па доб ная да на ша га 
вы ступ лен ня па ста ноў ка Да ніі за-
ня ла вы ні ко вае 9-е мес ца.

На га да ем, ра ней Бе ла русь 
толь кі трой чы пра хо дзі ла ў фі нал 
«Еў ра ба чан ня». Най леп шым да-
сяг нен нем за ста ец ца вы нік Дзміт-
рыя Кал ду на — 6-е мес ца ў фі на-
ле. Ні жэй за ўсіх у свой час аца ні лі 
вы ступ лен не Па лі ны Смо ла вай — 
22-е мес ца ў паў фі на ле.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
Фо та eurovіsіon.tv і БЕЛ ТА.

Рэйс з Па ры жа, якім па ві нен быў пры ля цець спя вак з бе ла рус кай 
дэ ле га цы яй, за трым лі ваў ся, але гэ та не зні жа ла гра дус на строю пры-
сут ных. Ка ля ста ча ла век спя ва лі доб ра вя до мы «Чыз кейк», паў та ра лі 
ў тан цы яго зна ка мі тыя ру хі, а не ка то рыя па між са бой аб мяр коў ва лі 
кон курс. Вар та бы ло ад чы ніц ца дзвя рам тэр мі на ла, з яко га ча ка лі вы-
ха ду Тэа, як на тоўп узарваўся апла дыс мен та мі, свіс там і вы кры ка мі 
яго імя, што пры ем на здзіў ля ла па са жы раў. Ка лі, на рэш це, да ча ка лі ся 
са мо га ар тыс та, то ра дасць пуб лі кі пе рад ала ся і яму.

— Дзя куй за ва шу пад трым ку! Гэ та вель мі да па ма гае і дае сі лы, 
— пры ві таў пры сутных Тэа. І на стом ле ным тва ры з'я ві ла ся ўсмеш ка, 
а ў ва чах — пры ем нае здзіў лен не.

Акру жа ны ко лам пры хіль ні каў, боль шасць якіх скла да лі дзяў ча ты, 
спя вак пры маў він ша ван ні, фа та гра фа ваў ся і раз да ваў аў то гра фы. 
Пад ка нец на ват па спя ваў і стан ца ваў з не ка то ры мі.

— Вяр нуў ся з дум кай, што вось на рэш це я до ма. Гэ та ж фі нал пя-
ці ме сяч най пра цы, а апош нія ча ты ры дні вы да лі ся асаб лі ва цяж кі мі: 
пра гон дру го га паў фі на лу, сам паў фі нал, пра гон фі на лу. На шы ар тыс-
ты спа лі ў гры мёр цы, і доб ра, ка лі на ка на пе мож на бы ло пры лег чы... 
Та му вель мі ха це ла ся вяр нуц ца на ра дзі му. Пры чым вяр нуц ца так, як 
я: мя не су стрэ лі вель мі цёп ла і гас цін на. Здо ра ва! Вось бы заў сё ды так 
вяр тац ца! — па дзя ліў ся з пры сут ны мі жур на ліс та мі Тэа. — Пад трым ка 
ад чу ва ла ся на ват на ад лег лас ці. Жа даю ўсім ар тыс там, якія бу дуць 
ехаць на «Еў ра ба чан не», каб слу ха чы і гле да чы да іх ста ві лі ся з та кой 
жа цеп лы нёй. Та ды ў іх усё аба вяз ко ва атры ма ец ца.

На конт блі жэй шых пла наў і ве ра год нас ці вяр нуц ца на «Еў ра ба-
чан не» ар тыст вы ка заў ся ла ка ніч на: «Хо чац ца вы спац ца. Я толь кі 
вяр нуў ся з кон кур су, та му дум ка мі яшчэ там. Але хто яго ве дае, ці 
бу дзе на ступ ны раз...»

Але на ДРАП КО

�

З'ЯВІЛІСЯ НА СВЕТ 
САСНА І БЯРОЗА...

Аб ня ўшы ся, дрэвы растуць 
пры дарозе ад Алімпійскай трасы 
на Нясвіж

Як вя до ма, зу сім ня даў на Ня свіж чы на сла ві ла ся не толь-
кі сва ім зна ка мі тым зам кам і ін шы мі ад мет ны мі збу да ван-
ня мі, але і вя до мым на ўсю Еў ро пу ўні каль ным пры род ным 
пом ні кам. Я маю на ўва зе дуб і са сну. Коль кі ле генд скла-
дзе на пра гэ тую за ка ха ную па ру! Коль кі ту рыс таў на шай 
кра і ны і за меж ных гас цей за ча ра ва на спы ня ла ся пе рад 
не звы чай ны мі дрэ ва мі! А што ад мет на га, спы та е це ся, мо-
жа мець асоб ны дуб аль бо са сна? Гэ тыя ж, што рас лі пры 
да ро зе Ня свіж — Га ра дзея, здзіў ля лі ўсіх: рас лі яны, цес на 
аб ня ўшы ад но ад на го. Аб ня лі ся, са праў ды, як за ка ха ныя 
хла пец з дзяў чы най. Іх ша на ва лі, абе ра га лі. У апош нія 
га ды ага ра дзі лі, па ста ві лі па мят на-ахоў ную шыль ду. Ві-
даць, і праў да, дуб з са сной ме лі вя лі кую каш тоў насць, бо, 
ка жуць, пад час Вя лі кай Ай чын най вай ны фа шыс ты ме лі 
на мер вы вез ці гэ тыя дрэ вы ў Гер ма нію.

Ад нак усе ма гут ны час не шка дуе не толь кі лю дзей, але і 
ар хі тэк тур ныя ды пры род ныя пом ні кі. З ча сам са ста ры лі ся 
за ка ха ныя дуб і са сна. Па мер лі, па кі нуў шы толь кі пры ем ныя 
ўспа мі ны ды шка да ван не ў ду шах спа гад лі вых лю дзей.

Не раз па каз ваў гас цям Ня свіж чы ны гэ тыя дрэ вы (а пас ля 
мес ца іх жыц ця) і я. Мой сум па знік лых за ка ха ных дрэ вах 
вя рэ дзіў ду шу. І вось сё ле та да мя не прый шла не ча ка ная ра-
дасць. Бы ло гэ та на Ра даў ні цу, ка лі ўсе мы, хоць кі ці ня хоць кі, 
але, па кі нуў шы свае род ныя гнёз ды, едзем да род ных і да ра гіх 
ма гіл на шых баць коў, род ных, сва я коў, ад на сяль чан. Еду чы 
ў сваю род ную вёс ку Ба я ры, што на Ня свіж чы не, я між во лі 
скі ра ваў по гляд на да рож ную ўзбо чы ну. Бы ло гэ та на ад рэз-
ку ас фаль та вай да ро гі, якая вя дзе ад скры жа ван ня ста рой 
брэсц ка-мін скай тра сы (па ра лель на з так зва най «алім пій кай») 
і да ро гі на Га ра дзею і Ня свіж.

Не ча ка на маё во ка за ўва жы ла тое, што пры му сі ла крык-
нуць ма ёй да чцэ Над зеі, якая бы ла за ру лём: «Стой, спы ні ся!» 
Яна не ўра зу ме ла зір ну ла на мя не, але за тар ма зі ла. Я па ка заў 
ёй тое, што здзі ві ла мя не. Спа чат ку і сам не па ве рыў ва чам. 
Але, ка лі па ды шоў да дрэў, што рас лі на ўзбо чы не, пе ра ка наў-
ся: во чы не пад вя лі, я не па мы ліў ся. Ся род ін шых дрэў сва ёй 
асаб лі вай стат нас цю (ці мо го на рам?) вы лу ча ла ся ад на гон кая 
бя ро за. Не, я не маю ра цыі, не ад на. Бо хоць і ўзвыш ала ся над 
ін шы мі ме на ві та бя ро за, ад нак жа рас ла яна не ад на. По бач з 
ёй, прак тыч на з са ма га ко ра ня, ствол да ства ла, рас ла кры ху 
ні жэй шая за бя ро зу са сна. Ды не прос та рас ла, пры ту ліў шы ся 
сва ім мед на ко лер ным ства лом да бе лай бя ро зы, а не каль кі ра-
зоў аб ві ва ла бя ро зу. Я ад ра зу ўспом ніў ко ліш нія дуб з са сной і 
ад зна чыў, што тут сяб роў скія по вя зі дрэў на ват больш цес ныя. 
Бо коль касць «аб дым каў» бя ро зы і са сны знач на боль шая. Не, 
я не пе ра боль шваю. Па гля дзі це на зды мак, і вы са мі зра зу ме-
е це, які мі цес ны мі су мес ны мі сяб роў скі мі по вя зя мі на заў сё ды 
звя за ны гэ тыя ня свіж скія бя ро за і са сна.

Доў га ста яў я ка ля гэ тых дрэў. За ча ра ва на па зі ра ю чы на 
іх, згад ваў іх па пя рэд ні каў (не, бя ро за з са сной рас туць не на 
мес цы ко ліш ніх ду ба і са сны), раз ва жаў і над лё сам лю дзей, і 
над за гад ка мі пры ро ды. І тут жа на ра дзі ла ся ідэя зай маль най 
каз кі пра ве ра год ны да гэ ту леш ні лёс са сны і бя ро зы. А яшчэ 
прый шло ці хае су ця шэн не — спра вяд лі ва ўсё-ткі зла джа на 
ў пры ро дзе: па мер лых заў сё ды за мя ня юць жы выя. Так і тут: 
ні бы та пра цяг ва ю чы жыц цё ссох лых ду ба і са сны, з'я ві лі ся 
на свет са сна і бя ро за. Не, спяр ша бя ро за, ка лі мер ка ваць 
па таў шчы ні ства ла, а за тым ужо ка ля яе вы рас ла са сна. На 
здзіў лен не лю дзям, як свед чан не не ўмі ру час ці пры ро ды, до каз 
та го, што пры род ныя цу ды не зні ка юць бяс след на.

І та му, ду ма ец ца мне, бу дзе цал кам спра вяд лі ва, ка лі і гэ ты 
но ва на ро джа ны пры род ны цуд на бу дзе ста тус ахоў на га пры-
род на га пом ні ка з усі мі не аб ход ны мі ўмо ва мі яго збе ра жэн ня, 
ад па вед ны мі па тра ба ван ня мі да яго до гля ду і ахо вы.

Ту рыс ты ж, спа дзя ю ся, бу дуць не толь кі на та ляць сваю ці-
каў насць, ад да ючы на леж нае цу да дзей ству са мой пры ро ды, 
але і па важ лі ва ста віц ца да та го, што яна па да ра ва ла нам 
для ду хоў на га за да валь нен ня і як до каз не ўмі ру час ці сва ёй 
твор чай па тэн цыі.

Ана толь БУ ТЭ ВІЧ. Фо та аў та ра.

«ЕЎ РА БА ЧАН НЕ-2015» 
ПА КО ЦІЦ ЦА КАЎ БАС КАЙ... 

У АЎ СТРЫЮ
А наш прадстаўнік паў та рыў адзін 
з леп шых вы ні каў за ўсю гісторыю 
ўдзе лу Бе ла ру сі ў кон кур се
59-ы па лі ку між на род ны пе сен ны кон курс пес ні за вяр шыў ся 
сен са цы яй. Бо пе ра мо гу ў ім атры маў пер са наж як мі ні мум 
не ад на знач ны — «аў стрый ская са сіс ка» Кан чы та Вурст, 
а па-за сцэ най 25-га до вы юнак Том Ной вірт. Блі жэй шыя 
са пер ні кі — ду эт з Ні дэр лан даў — ад ста лі ад лі да ра гон кі 
на 52 ба лы. Яшчэ 20 ба лаў са сту пі ла ім спя вач ка са Шве цыі. 
Прад стаў ні кі Ар ме ніі і Венг рыі, якія да апош ня га дня ха дзі лі 
ў фа ва ры тах «Еў ра ба чан ня», апы ну лі ся на 4 і 5 мес цах. 
ад па вед на.

Том Нойвірт і яго альтэр эга Канчыта Вурст: Том Нойвірт і яго альтэр эга Канчыта Вурст: 
а вам які вобраз больш даспадобы?а вам які вобраз больш даспадобы?

Прадстаўнік Венгрыі Андраш Прадстаўнік Венгрыі Андраш 
Калай-Сандэрс з песняй, Калай-Сандэрс з песняй, 
прысвечанай праблеме насілля прысвечанай праблеме насілля 
ў сям'і, стаў на «Еўрабачанні» 5-м.ў сям'і, стаў на «Еўрабачанні» 5-м.

У Мінску Тэа і ўсю беларускую каманду У Мінску Тэа і ўсю беларускую каманду 
чакаў гарачы прыём.чакаў гарачы прыём.

З вяр тан нем!З вяр тан нем!  ��

Тэа ў Мін ску 
су стра ка лі 
з пес ня мі і тан ца мі
Ве чар 11 мая ў На цы я наль ным аэ ра пор це вы даў ся 
ба га тым на эмо цыі. Тут су стра ка лі Тэа (Юрыя Ва шчу ка), які 
прад стаў ляў сё ле та Бе ла русь на між на род ным кон кур се 
«Еў ра ба чан не 2014». Квет кі, пла ка ты, апла дыс мен ты — так 
ча ка лі свай го ге роя пры хіль ні кі.

Яны не па праў ныя сва воль ні кі. У іх 
ёсць свой стыль па во дзін і пра фе сій ныя 
на вы кі, та му пад па рад коў вац ца чу жым 
па тра ба ван ням не ма юць на ме ру, час та 
вы сту па юць су праць уста ноў ле на га 
па рад ку. Гэ тыя лю дзі мо гуць ус пры мац ца 
як бун та ры, ха ця яны час цей за ўсё 
кан сер ва тыў ныя ў сва ім све та ўспры ман ні і 

ка рыс та юц ца вы ключ на ло гі кай. У іх пры сут ні чае зда ро вая 
са ма ўпэў не насць, якая ня змен на на тхняе на ват скеп ты каў. 
Шчы рыя ў ад но сі нах з на ва коль ны мі, яны пад трым лі ва юць 
свой не каль кі ад да ле ны ста тус і ў той жа час схі ля юць 
іх да та го, каб ад ду шы па смя яц ца з жыц цё вых 
хіт ра спля цен няў.

Гэ тыя лю дзі час та ка рыс та юц ца вя лі кай 
па пу ляр нас цю ў гра мад стве, здоль ныя 
аказ ваць знач ны ўплыў на ін шых. 
Мно гія з іх з па гар дай ста вяц ца 
да прак тыч ных кло па таў. Іх больш зай мае 
аса біс тая пер со на і ро ля, якую яны 
ады гры ва юць у жыц ці. Пос пех у пра цы 

для іх спа лу ча ец ца з удас ка на лен нем май стэр ства 
і па вы ша най упарт асцю ў да сяг нен ні мэ ты. 
Ім да во дзіц ца зма гац ца з па ста ян най спа ку сай ад па чы ваць 
на лаў рах пры род най адо ра нас ці. Най больш аду ка ва ныя 
асо бы зна хо дзяць у са бе сі лы для са ма ўдас ка на лен ня, 
вы бі ра юць ад каз насць у су праць лег ласць усёда зво ле нас ці. 
Але як бы там ні бы ло — бес кла пот насць і лёг касць 
за ста юц ца ад мет ны мі ры са мі ха рак та ру лю дзей, 
на ро джа ных у гэ ты дзень.

13
мая

НА РО ДЖА НЫЯ

ЛЯЛЬ КІ НАД НЁ МА НАМ
Спек так лі не толь кі для дзя цей, але і да рос лых праходзяць 

у рамках дру го га між на род на га фес ты ва лю ля леч ных тэ ат раў 
«Ляль кі над Нё ма нам» у Грод не.

У сё лет нюю куль тур ную ста лі цу на шай кра і ны пры ехалі ар тыс ты 
каля 20 тэ ат раў з Бал га рыі, Бе ла ру сі, Літ вы, Укра і ны, Поль шчы, Ра сіі, 
Сер біі, Чэ хіі і Эс то ніі. Фес ты валь рас пачаўся 10 мая па ра дам удзель-
ні каў і гас цей, а з 11 па 15 мая на сцэ нах тэ ат ра ля лек і дра ма тыч на га 
тэ ат ра ўва зе гле да чоў і між на род на га жу ры бу дуць прад стаў ле ны 
кон курс ныя спек так лі.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

Дзіўнае побачДзіўнае побач  ��


