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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 5.09 21.04 15.55
Вi цебск — 4.53 20.59 16.06
Ма гi лёў — 4.59 20.54 15.55
Го мель — 5.03 20.43 15.40
Гродна — 5.26 21.18 15.52
Брэст    — 5.33 21.12 15.39

Iмянiны
Пр. Ніны, Тамары, Ерамея, Ігната, 
Яфіма. 
К. Марыі, Юстыны, Баніфата, 
Віктара, Мацея, Міхала.

Месяц
Поўня ў 22.15. 
Месяц у сузор’і Шаляў. 
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НА РО ДЖА НЫЯ

У кра ме на ка се.
— Ма ла ды ча ла век, 18 ёсць?
— Але я ж лі ма над куп ляю!
— А я прос та ці каў лю ся. Я жан чы на 

воль ная.

Ра зам з па да ра жан нем га рэл кі не-
зра зу ме лым чы нам вы рас лі ў ца не па-
слу гі сан тэх ні каў і сле са раў.

— Гля дзі це, гэ та ві дэа пра тое, як я 
пра вод жу свой дзень.

— Але ж гэ та фо та, дзе ты ля жыш на 
ка на пе!

— Не! Гэ та ві дэа...

Па тра бу ец ца 30-га до вая жан чы на 
для зды мак у рэ кла ме «Як у 50 вы гля-
даць на 35!»

Асо бы, якія ва ло да юць 
здоль нас цю лёг ка і хут ка 
рас па зна ваць маг чы мас ці 
як су час нас ці, так і бу ду чы-
ні. Яны сме ла ад маў ля юц ца 
ад тра ды цый, ра шу ча пус-
ка юц ца на экс пе ры мен ты ў 
сфе ры сва ёй пра фе сій най 

дзей нас ці. Вя лі кае ду шэў нае на пру жан не 
су пра ва джае іх жыц цё вы шлях, та му што 
гэ тыя лю дзі ня стом на шу ка юць дас ка на-
лас ці. Яны не ад роз ні ва юц ца асаб лі вай 
эма цы я наль нас цю, а ў пы тан нях ду хоў-
нас ці за ста юц ца за мкну ты мі. Най больш 
аду ка ва ныя асо бы з тых, хто на ра дзіў ся 
ў гэ ты дзень, ус пры маль ныя да зда ро вай 
кры ты кі і каш тоў ных па рад. Для іх важ на 
зра зу мець, што знач на боль ша га пос пе ху 
яны змо гуць да сяг нуць та ды, ка лі по бач з 
імі лю дзі бу дуць ад чу ваць ся бе кам фот на 
і ўпэў не на.

1907 год — на ра дзіў ся (вёс ка Арэш ка ві чы, ця пер 
Пу ха віц кі ра ён) Іо сіф Іо сі фа віч Жы но віч, бе-

ла рус кі цым ба ліст, ды ры жор, кам па зі тар, пе да гог, на род-
ны ар тыст Бе ла ру сі (1955), на род ны ар тыст СССР (1968). 
У 1944-74 га дах вы кла даў у Бе ла рус кай кан сер ва то рыі, 
дзе за сна ваў клас цым ба лаў і ка фед ру на род ных ін-
стру мен таў. З 1946 го да — мас тац кі кі раў нік і га лоў ны 
ды ры жор Ар кест ра бе ла рус кіх на род ных ін стру мен таў 
(з 2003-га На цы я наль ны ака дэ міч ны на род ны ар кестр 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь но сіць яго імя). Вы ка наль ніц кі стыль 
Жы но ві ча вы лу чаў ся вір ту оз ным бляс кам, ар тыс тыз-
мам. Вя лі кая яго ро ля ў фар мі ра ван ні ін стру мен таль на га 
скла ду на род на га ар кест ра, рэ кан струк цыі цым ба лаў, 
ства рэн ні ўні каль на га рэ пер ту а ру. Ся род тво раў: «Сказ-
бы лі на аб зям лі бе ла рус кай» для на род на га ар кест ра, 
кан цэрт ныя апра цоў кі на род ных пе сень і тан цаў і інш. 
Па мёр у 1974 го дзе.

1954 год — 60 га доў та му на ра дзіў ся (г. Мінск) 
Аляк сандр Іва на віч Лу ча нок, бе ла рус кі ву чо-

ны-эка на міст, док тар эка на міч ных на вук (2001). У 1975 
го дзе скон чыў Бе ла рус кі ін сты тут на род най гас па дар кі. 
Пра ца ваў у Мін ску ў сфе ры пра мыс ло вай вы твор час ці. З 
1978 го да — у Ін сты ту це эка но мі кі НАН Бе ла ру сі. Аў тар 
на ву ко вых прац па праб ле мах мак ра эка на міч най і не аін-
сты ту цы я наль най па лі ты кі, прад пры маль ніц тва.

1955 год — у Вар ша ве пад пі-
са ны Да га вор аб друж бе, 

су пра цоў ніц тве і ўза ем най да па мо зе 
па між Ал ба ні яй, Бал га ры яй, Венг ры-
яй, ГДР, Поль шчай, Ру мы ні яй, СССР 
і Чэ ха сла ва кі яй. Ар га ні за цыя Вар-
шаў ска га да га во ра — ва ен на-па лі тыч ны 
аба рон чы са юз еў ра пей скіх са цы я ліс тыч ных 
дзяр жаў. Ён быў за клю ча ны на 20 га доў з аў та ма тыч ным 
пад аў жэн нем на на ступ ныя 10 га доў для тых дзяр жаў, якія 
не дэ нан су юць дзе ян не Да га во ра за год да за кан чэн ня 
гэ та га тэр мі ну. Ус ту піў у сі лу 5 чэр ве ня 1955 пас ля пе ра-
да чы ра ты фі ка цый ных гра мат на за хоў ван не поль ска му 
ўра ду. Ал ба нія з 1962 го да ў ра бо це ор га наў Вар шаў ска га 
да га во ра не ўдзель ні ча ла, у 1968 го дзе аб вяс ці ла аб яго 
дэ нан са цыі. Вар шаў скі да га вор быў за клю ча ны ў ад каз на 
ўтва рэн не ў 1949 го дзе бло ка НА ТА і на сіў аба рон чы ха-
рак тар. У су вя зі з пе ра ўтва рэн ня мі ў СССР і ін шых кра і нах 
Ус ход няй Еў ро пы ў са ка ві ку 1991 го да дзяр жа вы — удзель-
ні цы АВД ска са ва лі яе ва ен ныя струк ту ры, а 1 лі пе ня 
1991-га пад пі са лі пра та кол аб поў ным спы нен ні дзе ян ня 
да га во ра. Да та го ча су са вец кія вой скі ўжо па кі ну лі Венг-
рыю і Чэ ха сла ва кію, а Ус ход няя Гер ма нія, аб' яд наў шы ся з 
ФРГ, улі ла ся ў НА ТА. Да кан ца 1991 го да кан чат ко ва рас-
па лі ся між дзяр жаў ныя струк ту ры, якія ра ней ува саб ля лі 
са цы я ліс тыч ную са друж насць.

— Ад ра зу ха це ла ся б па пра сіць пра ба чэн ня ў 
гле да чоў за тое, што бу дзе ад бы вац ца ў на шай пра-
гра ме як мі ні мум два тыд ні. У бра та ця пер сур' ёз ныя 
праб ле мы са спі най, і ўра чы за ба ра ні лі яму лю бую 
фі зіч ную ак тыў насць, — па тлу ма чыў Эд гард За па-
шны. — Але на шы гаст ро лі за пла на ва ны да кан ца 
лі пе ня, та му, спа дзя ю ся, кры ху паз ней ён да лу чыц ца 
да нас на ма не жы. Усе тру кі, якія ра біў брат, я бя ру 
на ся бе. У ну ма рах, дзе ён пры сут ні чаў, яго ча со ва 
бу дуць за мя няць дуб лё ры, та му ад сут насць Асколь-
да не ска жац ца на якас ці і пра цяг лас ці пра гра мы.

ПРА НО ВЫЯ СЦЕ НЫ, 
ЭМО ЦЫІ І ВІ ДО ВІ ШЧЫ

За па шныя гас цю юць у Мін ску ўжо не пер шы 
раз, але пра ца ва лі ра ней яшчэ ў ста рым, не ад рэ-
стаў ра ва ным бу дын ку цыр ка. Та му ця пер пер шы мі 
ўра жан ня мі бы лі ра дасць і за хап лен не: «Мы пры-
еха лі ў цырк, які сме ла мож на ад нес ці да дзя сят ка 
леп шых у све це, на ват з улі кам та го, што кры тэ рыі 
ацэн кі мо гуць быць роз нымі. Мы ця пер 
зна хо дзім ся ў ідэа льным цыр ку з прак-
тыч на ідэа льны мі ўмо ва мі для пра цы. 
Тут аб ноў ле ная ка ман да, кі раў ніц тва, 
якое на стро е на на ства рэн не, са све-
жым по гля дам, эмо цы я мі».

Сён ня цырк бра тоў За па шных з'яў-
ля ец ца са мым вя лі кім ка лек ты вам у Ра-
сіі. На гаст ро лі ў бе ла рус кую ста лі цу 
пры еха ла ка ля ста ча ла век — лаў рэ а ты 
між на род ных цыр ка вых фес ты ва ляў і 
кон кур саў, май стры спор ту між на род-
на га кла са.

Што да но вай пра гра мы, то ў ёй бу-
дзе вя лі кая коль касць жы вёл (са ба кі, 
па пу гаі, тыг ры-аль бі но сы і бе лыя львы, 
адзін з са мых маш таб ных кон ных ну ма-
роў «Эла да», акра ба ты ка, жанг лі ра ван-
не...) «Усе на шы па вет ра ныя гім нас ты 
пра цу юць без стра хоў кі, — са стры ма-
ным го на рам за зна чае Эд гард За па-
шны. — Бу дзем вы кон ваць уні каль ныя 
ну ма ры. Ка лі пры е дзе мой брат, вер нем у пра гра му 
ско кі на льве, — трук, які за не се ны ў Кні гу рэ кор даў 
Гі нэ са. На огул, боль шая част ка на шых ну ма роў гру-
па выя, што да стат ко ва скла да на ў су час ных рэа лі ях, 
але мы пры хіль ні кі гла баль на га цыр ка і дзя ку ю чы 
за па тра ба ва нас ці ў гле да чоў мо жам па каз ваць усё 
ў поў ным аб' ёме». Што ха ва ец ца пад гэ тым «усё», 
кож ны гля дач змо жа ўба чыць ужо не па срэд на на 
прад стаў лен ні.

Са мым скла да ным жан рам у цыр ка вым мас-
тац тве, да рэ чы, Эд гард За па шны лі чыць клаў на ду: 
«Рас смя шыць у наш час гле да ча — за да ча не з 
лёг кіх. На ват у кі на тэ ат рах гля дач усё ра дзей усмі-

ха ец ца. Мы ўжо прос та не ве да ем, з ча го смя яц ца... 
Ка лі ж ка заць пра тру кі, то мно гія з нас ры зы ку юць 
жыц цём што дня. Я, на прык лад, за соў ваю га ла ву ў 
па шчу тыг ру. І доб ра ра зу мею, ад чу ва ю чы яго клы-
кі ў ся бе на скро ні, што ма гу прос та па гас нуць, як 
той тэ ле ві зар. Але тыгр да зва ляе мне ра біць гэ та. А 
гля дач ідзе ў цырк ме на ві та па эмо цыі, каб уба чыць 
неш та па доб нае...»

ПРА ЯКАСЦЬ І КАН КУ РЭН ЦЫЮ
На фо не сён няш ніх шмат лі кіх цыр ка вых шоу і 

за баў ляль ных пра ек таў здзіў ляць аў ды то рыю ста-
но віц ца ўсё скла да ней, ад нак гэ ты факт не вы клі кае 
на сця ро жа нас ці ў мас коў скіх гаст ра лё раў.

«Ка лі б мы ба я лі ся кан ку рэн цыі, то прос та не 
пры еха лі б сю ды. Паў го да та му я пры ля таў у Мінск, 
зна ё міў ся з цыр кам і ба чыў вель мі якас ную пра гра-
му. Так са ма сю ды пры яз джа юць мно гія су свет на 
вя до мыя ар тыс ты, та му пуб лі ка ў пэў най ме ры рас-
пе шча на ві до ві шча мі. Мы толь кі за кан ку рэн цыю, бо 
хо чац ца, каб па вы шаў ся і наш уз ро вень.

...Я быў на 90 пра цэн тах спек так ляў Цыр ка дзю 
Са лей, і перш за ўсё — гэ та 20 га доў якас ці. За 
гэ ты час яны ні дзе моц на не спа ты ка лі ся, так, каб 
быў вель мі сла бы спек такль. Яны тры ма юць мар ку. 
Дру гі склад нік па пу ляр нас ці — імідж: гэ та пер шы 
цырк без жы вёл, які за ва я ваў па пу ляр насць ся род 
пэў на га кан тын ген ту. Пад крэс лі ваю, ся род пэў на га 
кан тын ген ту, а як па каз вае во пыт, у Ра сіі і ў Бе ла ру сі 
гле да ча ці ка вяць жы вё лы ў цыр ку. Тыя ж дзе ці хут-
ка стам ля юц ца, ка лі ня ма зме ны кар цін кі і эмо цый. 
Што ты чыц ца кан ку рэн та здоль нас ці, то я заў сё ды 
раў няў ся толь кі на леп шых. На ват усве дам ля ю чы, 
што бы ва юць рэ чы з раз ра ду не маг чы ма га, ні ко лі 

не па ба ю ся зра біць леп шы спек такль, чым у не ка га. 
Пры ем на, ка лі пас ля спек так ляў нас па раў ноў ва юць 
з Цыр кам дзю Са лей, бо ён са мы імі джа вы і ба га ты, 
але «рас кру ціц ца» да іх уз роў ню па куль не ўда ло ся 
ні вод най цыр ка вой кам па ніі — ні ў Ра сіі, ні на пост-
са вец кай пра сто ры».

ПРА СЯ МЕЙ НЫ ТАН ДЭМ 
І ВОЛЬ НЫ ЧАС

«Маё са мае вя лі кае шчас це — гэ та доб рыя ад но-
сі ны з бра там. За 36 га доў жыц ця по плеч пе ра жы ва-
лі роз ныя мо ман ты, але ка лі вы хо дзіш на ма неж, то 
за бы ва еш пра ўсё. Прос та ра зу ме еш: по бач з та бой 
ча ла век, які дзе ля ця бе га то вы ры зы ка ваць жыц цём. 
Гэ та нас вель мі зблі жае. Мы сва рым ся, мо жам і па-
біц ца, але я пры вык, што ён заў сё ды по бач».

Гаст роль ны гра фік у ар тыс таў до сыць шчыль ны, 
ад нак ёсць і воль ныя ад пра цы дні, якія ар тыс ты мяр-
ку юць пра вес ці з ка рыс цю: «У Мін ску я да лё ка не 
пер шы раз. У нас бу дуць вы хад ныя па па ня дзел ках 

і аў то рках, та ды, ду маю, змо жам вы-
яз джаць і гля дзець сла ву тыя мес цы, 
з'ез дзіць у Мір скі за мак. З за да валь-
нен нем на ве даю заа парк. Мне заў-
сё ды ці ка ва, што там ад бы ва ец ца. 
У мі ну лы раз я зай маў ся по шу кам 
ко ней. Ве ра год на, і ця пер зраб лю 
не каль кі та кіх па ез дак. Што на конт 
эк стры му, то я заў сё ды вы бі раю для 
ад па чын ку тыя мес цы, дзе бяс печ на. 
Бо я ра зу мею, што лю бая ры зы ка 
ада б'ец ца на пра цы. Хі ба ад на ма ра 
мя не не па кі дае — ха чу ско чыць з па-
ра шу там. Мо жа, пры доб рым на двор'і 
ўдас ца яе сё ле та здзейс ніць».

Так са ма Эд гард пры знаў ся, што 
ў пла нах у яго — па бы ваць на гуль-
нях чэм пі я на ту све ту па ха кеі-2014 і 
ад ду шы пад тры маць ка ман ды бе ла-
рус кіх і ра сій скіх ха ке іс таў: «Вель мі 
шчыль на зай ма ю ся тым, каб уда ло ся 
тра піць на гуль ні як Ра сіі, так і Бе ла-

ру сі. На не ка то рыя гуль ні мы ўжо дак лад на тра пім. 
Спа дзя ю ся, і да нас ха ке іс ты прый дуць пе рад мат-
ча мі аль бо пас ля іх, каб кры ху раз ве яц ца. Ха ця я 
ра зу мею, што для на шых спарт сме наў ця пер на 
пер шым мес цы ба раць ба... Але мяр кую, што на пя-
рэ дад ні маш таб ных між на род ных ме ра пры ем стваў, 
та кіх, на прык лад, як той жа чэм пі я нат све ту па ха-
кеі, кі раў ніц тва кра і ны па він на быць за ці каў ле на ў 
тым, каб па каз ваць сваё мас тац тва і цырк у пер шую 
чар гу. Бо цырк — мас тац тва, якое не па тра буе тлу-
ма чэн ня і пе ра кла ду».

Але на ДРАП КО.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

У бе ла рус кую ста лі цу з пра гра май «Эмо цы і...» за ві таў цырк 
бра тоў За па шных. Праў да, ма лод шы з бра тоў, Аскольд, пер шыя 
не каль кі тыд няў бу дзе ад сут ні чаць на арэ не. Ця пер ён зна хо дзіц ца 
ў Гер ма ніі і ад наў ля ец ца пас ля апе ра цый. Прад стаў ля ю чы но вае 
шоу, ста рэй шы з бра тоў Эд гард За па шны рас ка заў, чым бу дуць 
здзіў ляць пуб лі ку, дзе і як пла ну юць ад па чы ваць, а так са ма 
па раз ва жаў пра жыц цё ў цыр ка вым мас тац тве.
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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.
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АД КА ЗЫ НА СКАН ВОРД + СУ ДО КУ
Па га ры зан та лі: Ім ша ра. Фар ту на. Эг ле. Аб рок. Тын. Улар. 
Спі ка. Ака ніт. Фет. Сатыр. Аба. Са ла га. Ку рок. Ра бат. Тор.
Брак. Ага ва. Аноа. Ле кок. Юра. Ра та. Ста рас та. Дып ла мат.
Па вер ты ка лі: Фан та. Со лад. Мо гул. Аў та кра ма. Асетр. 
Сар бо на. Аванс. Або ра. Па та ка. Ют. Фар сі. Ка ра курт. 
Карс. Рук зак. Арал. Ла гер. Аба ка. Га вот. Контр ата ка.
Су до ку: ад ка зы — у таб лі цы.

Дрэ сі роў шчык Эд гард Дрэ сі роў шчык Эд гард ЗА ПА ШНЫЗА ПА ШНЫ::

«Бу ду «хва рэць» «Бу ду «хва рэць» 
за бе ла рус кіх  за бе ла рус кіх  
і ра сій скіх і ра сій скіх 
ха ке іс таў!»ха ке іс таў!»

Пя ты раз у Са лі гор ску 
прой дзе Між на род ны 
кон курс джа за вай і эст рад най 
му зы кі JAZZ-TІME -2014. 
Пра гра ма раз лі ча на на 3 дні — 
з 16 па 18 мая — 
і ўклю чае ў ся бе пра слу хоў ван ні 
юных му зы кан таў у на мі на цы ях: 
«Са ліст-ін стру мен та ліст. 
Фар тэпі я на», 
«Са ліст-ін стру мен та ліст», 
«Ма лы ін стру мен таль ны ан самбль», 
«Ін стру мен таль ны анcамбль» 
і «Ар кестр». Пра ду гле джа ны 
і да дат ко выя ме ра пры ем ствы: 
кан цэр ты пра фе сій ных 
ка лек ты ваў, май стар-кла сы, 
«круг лыя ста лы».

Да дам, што сё ле та па шы ра ны 
ўзрос та выя рам кі ўдзель ні каў. Уве-
дзе на но вая юнац кая ка тэ го рыя для 
на ву чэн цаў уста ноў ся рэд няй спе цы-
яль най аду ка цыі.

Уся го ж на му зыч ны фо рум збя руц-
ца ка ля 400 вы ка наў цаў, у тым лі ку 
69 са ліс таў-ін стру мен та ліс таў, 17 ан-
самб ляў, 10 ар кест раў. Акра мя юных 
му зы кан таў з роз ных рэ гі ё наў на шай 
кра і ны, ча ка юц ца гос ці з Маск вы, Жу-
коў ска га, Яра слаў ля, Сма лен ска (Ра-
сія).

У жу ры — прад стаў ні кі Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі, Бе ла ру сі, Шве цыі пад 
стар шын ствам за слу жа на га ар тыс та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ула дзі мі ра Тка-
чэн кі. У яго ра бо це пры ме так са ма 
ўдзел кам па зі тар, пе да гог, пра фе сар 

Мас коў ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ-
та куль ту ры і мас тац тваў і Ра сій скай 
ака дэ міі му зы кі імя Гне сі ных Юрый Чу-
гу ноў. У ме жах пра гра мы ад бу дзец ца 
яго аў тар скі ве чар.

Доб рую ар га ні за цыю і ві до вішч-
насць кон кур су па ста ян на ад зна ча юць 
усе яго ўдзель ні кі. Тра ды цый на бу дуць 
ство ра ны мак сі маль на кам форт ныя 
ўмо вы для пра жы ван ня юных кан кур-
сан таў. 

Кож ную дэ ле га цыю су пра ва джа-
юць ва лан цё ры — ка ля 70 пе да го гаў 
Са лі гор скай дзі ця чай шко лы мас тац-
тваў.

Зі мо вы сад гэ тай уста но вы на час 
кон кур су пе ра ўтво рыц ца ў ка вяр ню 
«Паў за» са стыль ным ін тэр' ерам і вя-
лі кім ма ні то рам у цэнт ры, дзе бу дзе 

вес ці ся пра мое ўклю чэн не з кан цэрт-
най за лы.

Як ад зна чыў на чаль нік ад дзе ла 
на род най твор час ці, куль тур на-
за баў ляль най дзей нас ці і ўста ноў 
аду ка цыі га лоў на га ўпраў лен ня 
ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па 
спра вах мо ла дзі Мі набл вы кан ка ма 
Яў ген АСТА ШОЎ, у гэ та га му зыч на га 
фо ру му не каль кі мэ таў: па поў ніць дэ-
фі цыт зно сін у га лі не дзі ця чай і юнац-
кай аду ка цыі і вы ка нан ня, па вы сіць 
уз ро вень вы ка наў ча га май стэр ства, 
аб мя няц ца во пы там, па са дзей ні чаць 
раз віц цю куль тур ных су вя зяў, ства рэн-
ню між на род ных твор чых пра ек таў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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Пры ем ная на ві наПры ем ная на ві на  ��

ЧАС ДЖА ЗУ


