
4 чэрвеня 2014 г.НАПРЫКАНЦЫ6

 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.42 21.34 16.52
Вi цебск — 4.24 21.32 17.08
Ма гi лёў — 4.32 21.24 16.52
Го мель — 4.38 21.12 16.34
Гродна — 4.59 21.48 16.49
Брэст    — 5.09 21.40 16.31

Iмянiны
Пр. Соф’і, Івана, Міхаіла, Паўла, 
Фёдара. 
К. Хельгі, Эмы, Караля, Францішка.

Месяц
Першая квадра 5 чэрвеня. 
Месяц у сузор’і Льва. 
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ЗАЎТРА  

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 

Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, 

ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ:  Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара),
А. КЛЯШЧУК, А. ЛЯЎКОВІЧ (першы на  меснiк дырэктара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, 
А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, 
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, сакратарыята — 
292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; 
«Мясцовае самакіраванне»  — 292 44 12, уласных  карэспандэнтаў: 
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92, 
Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыi: 287 18 81. 
http://www.zviazda.by; 

e-mail: info@zvyazda.minsk.by, 
(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць 
фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па 
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком,  носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва 
«Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 20.608.  Iндэкс 63850.  Зак. № 2207.
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Дзя во чыя па ся дзел кі.
— Дзяў ча ты, а вось ка лі б вы апы ну лі-

ся на бяз люд ным вост ра ве з муж чы нам, 
ка го б вы вы бра лі?

— Я Джо ні Дэ па.
— Я Джор джа Клу ні.
— А я б вы бра ла сім па тыч на га прак-

ты ку ю ча га ўра ча шы ро ка га про фі лю, які 
б за хап ляў ся па ля ван нем, ры бал кай і са-
доў ніц твам. 

У мя не жон ка — муд рая жан чы на! На-
ват ка лі мы з ёю па сва ры лі ся і не раз маў-
ля ем, мя не заў сё ды ча кае до ма пас ля 
пра цы смач ная вя чэ ра: боршч, пель ме ні, 
кам пот! Праў да, усё ў ад ной міс цы... 

— А жа ва най морк вай та бе, дур ню, у 
рот не плю нуць?

— Метр да тэль, мож на мне дру го га афі-
цы ян та?!

Яны на дзе ле ны жы вым ро зу мам, ва ло да юць бой-
кай мо вай, не па збеж на бы ва юць у цэнт ры ўва гі, 
ураж ва юць сва ім на тхнен нем, ад нак у спрэч цы 
або дыс ку сіі бу дуць па во дзіць ся бе жорст ка і бес-
кам пра міс на. Ма на тон ная пра ца, якая аб мя жоў вае 
сва бо ду твор час ці, хут ка стам ляе іх, не мі ну чае 
раз драж нен не аб ру шыц ца на чле наў сям'і, род-

ных і сяб роў. Іх тэх ніч ныя ўмен ні і ар га ні за цый ныя здоль нас-
ці ні хто не бу дзе аспрэч ваць. Іх рэд ка хто змо жа за мя ніць на 
пра цы. Ра зам з тым, ім не аб ход на пра яў ляць больш ува гі і па-
мяр коў нас ці да лю дзей, а для паў на вар тас на га раз віц ця асо бы 
не аб ход на быць больш стры ма ны мі і кры ху змяк чыць свае 
по гля ды на жыц цё.
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НА РО ДЖА НЫЯ

1452 год — ад бы ло ся афі цый нае за клю чэн не шлю бу кня-
жы ча Іва на (бу ду ча га Іва на ІІІ). У ле та пі се ска за на: 

«женил князь великий Василий Васильевич сы на свое го великого 
кня зя Иоанна, у великого кня зя Бориса Александровича Тферь ско-
го». Іва ну бы ло 12 га доў, Ма рыі Цвяр ской — 10. Па па няц цях та го 
ча су ні чо га не звы чай на га ў та кім юным уз рос це ма ла дых не бы ло. 
Ува га і баць коў, і на зі раль ні каў, у тым лі ку і ў за меж ных дзяр жа вах, 
кан цэнт ра ва ла ся на па лі тыч ным сэн се гэ та га шлюб на га са ю зу. 
Толь кі што скон чы ла ся доў гая між усоб ная вай на за мас коў скі 
па сад, якую Ва сіль Ва сіль е віч вёў са сва і мі сва я ка мі. Пад час ба-
раць бы ён быў аслеп ле ны, ча му і ўвай шоў у гіс то рыю з мя нуш кай 
Ва сіль Цём ны, але ў рэш це рэшт атры маў верх. Жа ніць бай сы на 
на цвяр ской кня зёў не ён імк нуў ся ста бі лі за ваць ста но ві шча. Вяр хі 
Цвяр ско га княст ва імк ну лі ся да Літ вы, ВКЛ жа імк ну ла ся з да па мо-
гай Цвя ры асла біць Маск ву: са юз Іва на і Ма рыі, па раз лі ках Ва сі ля 
Цём на га, у ней кай сту пе ні па слаб ляў прэ тэн зіі Літ вы на ўмя шан не 
ў рус кія спра вы бе ла рус ка-лі тоў скай дзяр жа вы.

1910 год — на ра дзіў ся Крыс та фер Ко ке рэл, анг лій скі ін-
жы нер, вы на ход нік суд на на па вет ра най па душ цы. 

З'яў ля ю чы ся ін жы не рам-кан струк та рам, Крыс та фер Ко ке рэл за-
ду маў ся над тым, як мож на па вя лі чыць хут касць мар ско га суд на. 
У 1953 го дзе ён прый шоў да вы сно вы, што ка лі ка ра бель ап ты-
маль ным чы нам пад няць з ва ды, то ад сут насць су пра ціў лен ня 
эфек тыў на ада б'ец ца на яго хут ка сці. Праз шэсць га доў шы ро кай 
гра мад скас ці бы ло прад стаў ле на пер шае та кое суд на. Ця пер ме-
на ві та Ко ке рэ ла лі чаць пер ша ад кры ва льні кам суд на на па вет ра-
най па душ цы. Але на са май спра ве пры яры тэт у гэ тым на ле жыць 
са вец ка му ву чо на му Ула дзі мі ру Ляў ко ву, які пра вёў па спя хо выя 
экс пе ры мен ты яшчэ у 1935 го дзе. Ко ке рэл за за слу гі ў га лі не ін жы-
нер на га мас тац тва быў абра ны чле нам Лон дан ска га Ка ра леў ска га 
та ва рыст ва і па свя чо ны ў ры ца ры.

1975 год — на ра дзі ла ся Ан джэ лі на Джо лі — аме ры кан ская 
акт ры са, фо та ма дэль, па сол доб рай во лі ААН, ула-

даль ні ца прэ міі «Ос кар», а так са ма трох прэ мій «За ла ты гло бус» і 
дзвюх прэ мій Гіль дыі кі на ак цё раў ЗША. У срод ках ма са вай ін фар-
ма цыі Джо лі час та на зы ва юць ад ной 
з са мых пры го жых жан чын пла не ты. 
Яе баць ка — зна ка мі ты ак цёр Джон 
Войт, ма ці — фран ка-ка над ская акт-
ры са Мар ша лін Берт ран, муж — Брэд 
Піт. У Ан джэ лі ны Джо лі і Брэ да Пі та 
шас цё ра дзя цей: трое пры ём ных (два 
хлоп чы кі і дзяў чын ка) і трое агуль ных 
да чок, дзве з якіх з'я ві лі ся на свет у 
адзін дзень, 26 мая. Дзяў чы нак на зва лі Іс ла Мар ша лін і Аме лі 
Джэйн: ад ну ў го нар ма мы Ан джэ лі ны, дру гую — у го нар ма мы 
Брэ да Пі та. Усе дзе ці, уклю ча ю чы пры ём ных, но сяць проз ві шча 
Джо лі-Піт.

Ра мэн РА ЛАН, фран цуз скi пiсь мен нiк, гра мад скi дзе яч:

«Трэ ба лю бiць iс цi ну больш, 
чым са мо га ся бе, але свай го блiж ня га — 

больш, чым iс цi ну».

Вось, узяў 
работу на дом

Афі шаАфі ша  ��

Гурт «Аў ра» за пра шае 
на «звы чай ны еў ра пей скі 

рок-кан цэрт»
Ла дзіць вя лі кае соль нае вы ступ лен не на па чат ку ле та, ка лі 
боль шасць су гра ма дзян больш ці ка вяць дач ныя і ад пуск ныя 
спра вы, — ідэя да во лі ры зы коў ная. Але гурт «Аў ра», уз га даў-
шы, што сме ласць га ра ды бя рэ, усё ж збі рае сяб роў і пры хіль-
ні каў 6 чэр ве ня на кан цэрт у ста ліч ным Па ла цы праф са юзаў.

Наз ву кан цэр ту даў хіт «За тры май мя не», на пі са ны ся мей ным і 
твор чым тан дэ мам кам па зі та ра, прад зю са ра Яў ге на Алей ні ка і па эт-
кі, спя вач кі Юліі Бы ка вай яшчэ ў 2010 го дзе. «Што яшчэ пра гу чыць? 
— пе ра пыт вае Яў ген Алей нік. — Ма гу дак лад на ска заць, ча го не бу-
дзе: ні я кіх «за про ша ных гас цей», якія вы сту па юць даў жэй, чым сам 
ві ноў нік па дзеі. Бу дзе толь кі «Аў ра», і мяр кую, як і ра ней, мы здо ле ем 
са браць за лу без пра зво ну праф са юзаў за во даў і ін шых прад пры ем-
стваў. Пла ну ем вы ка наць аб са лют на ўсё з рэ пер ту а ру гур та — усе 
лю бі мыя на мі і пуб лі кай хі ты на рус кай, бе ла рус кай і анг лій скай 
мо вах, у тым лі ку з ад бо раў на «Еў ра ба чан не», плюс яшчэ не каль кі 
прэм' ер. Ады гра ем цал кам «жыў цом» — на сцэ не бу дзе больш як 10 
му зы каў, а не ка то рыя пес ні аздо бяць тан ца валь ныя ка лек ты вы. А ў 
цэ лым ні чо га та ко га звыш на ту раль на га — звы чай ны та кі да брот ны 
еў ра пей скі рок-кан цэрт з клас ным гу кам і свят лом».

Паў дзель ні чаць у «за тры ман ні» гур та мож на бу дзе 6 чэр ве ня 
а 19 га дзі не. Квіт кі кош там ад 260 да 410 ты сяч руб лёў яшчэ ёсць 
у ка сах Мін ска.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК

«Даж джы іш лі тыд ня мі, 
та му ні хто не пра ца ваў»

— ...Вы за да во ле ны?
— Ча му б і не? Па жыць год у 

тро пі ках, дзе ёсць маг чы масць 
доб ра ад па чыць на Ка ры бах. Ча-
сам па ба віць воль ны час на аст ра-
вах, якія зна хо дзяц ца не да лё ка ад 
бе ра га (гэ та пры клад на 20 хві лін 
на лод цы), пе рад гэ тым пра гу ляц-
ца па ад ным са шмат лі кіх пір саў, 
вы бі ра ю чы са бе лод ку з кі роў цам. 
А ча сам мож на ра зам з не каль кі-
мі сяб ра мі ўзяць на пра кат ка тар 
за 100 до ла раў на цэ лы дзень і 
на ла віць шмат мар ской ры бы — 
на прык лад, вя ліз ных тун цоў...

— А як пры ста са ва лі ся да 
тра піч на га клі ма ту?

— Спа чат ку та кую га ра чы ню 
вы но сіць бы ло над звы чай скла да-
на, але пас ля я пры звы ча іў ся. У 
Ба ры на се, што за 600 кі ла мет раў 
ад ста лі цы, блі жэй да ся рэ дзі ны 
кан ты нен та, вель мі го ра ча, бо ён 
зна хо дзіц ца ў лан цу гу гор, ка ля 
пад нож жа Ан даў. Што дзён ная тэм-
пе ра ту ра ў се зон даж джоў да ся гае 
30-35 гра ду саў, ча сам да хо дзіць 
да 40. У Ка ра ка се не так спя кот на, 
бо ён зна хо дзіц ца на ўзбя рэж жы 
Ка рыб ска га мо ра. Тым больш гэ-
та гор ны го рад, раз мя шча ец ца на 
ўзроў ні 3000 мет раў над уз роў нем 
мо ра, та му ра ні цай, ка лі мы ідзём 
на пра цу, тэм пе ра ту ра пры клад-
на 17 гра ду саў, та кая ж уве ча ры, і 
толь кі днём 30-35.

— Па тлу мач це, што та кое се-
зон даж джоў?

— Ка лі я ад' яз джаў у ад па чы нак, 
се зон даж джоў толь кі па чы наў ся, 
дождж ішоў пры клад на раз на тры 
дні, ча сам ліў паў га дзі ны; час та прос-
та ім жыў. Ад нак мяс цо выя рас каз-
ва лі, што ра ней бы ва ла та кое, што 
даж джы іш лі цэ лы мі тыд ня мі, не пе-
ра ста ю чы, та му ні хто не пра ца ваў.

«Кры чаць на іх нель га, 
пры му шаць так са ма»

— Які ў вас ра бо чы гра фік?
— Пра ца па чы на ец ца ў 7, але ўжо 

ў 6 га дзін нас за бі рае аў то бус, каб 
да ста віць на мес ца. Ве не су эль скі 
пер са нал пры сту пае да сва іх аба вяз-
каў у 7.30. За кан чва ем мы ў 17.30, 
мяс цо выя — у 16.30 ці 17.00. Су бо та, 
ня дзе ля вы хад ныя, але пла ну ец ца 
ўсе су бо ты зра біць пра цоў ны мі.

— Што бы ло най больш ня-
звык лым, ка лі ту ды пры еха лі?

— Мя не здзі віў мен та лі тэт ве-
не су эль цаў: там лю дзі зу сім па-
ін ша му да ўся го ста вяц ца. Яны 
больш лю бяць ад па чы ваць, чым 
пра ца ваць. Ка лі па чы на ец ца 
дождж, яны ад ра зу пе ра ста юць 

вы кон ваць свае аба вяз кі. Нам гэ-
та спа чат ку бы ло вель мі дзіў на. 
Яны мо гуць па пра ца ваць толь кі 
та ды, ка лі вы да дуць ім пла шчы, 
і тое не заў сё ды. Гэ та за ле жыць 
ад та го, як мы з імі да мо вім ся. 
Пры му шаць ве не су эль цаў нель га, 
кры чаць на іх — так са ма, іна чай 
на нас, сва іх май строў, яны пой-
дуць скар дзіц ца.

«Ва да да ра жэй шая 
за бен зін»

— Там са праў ды 70-80% на-
сель ніц тва бед ныя?

— Так, гэ та лю дзі, якія фак тыч на 
не ма юць жыл ля. Ад гэ та га вы со кі 
ўзро вень зла чын нас ці — зла дзеі на 
ма та цык лах звы чай ная з'я ва. У кра-
і не шмат наф ты, але гэ та не ро біць 
лю дзей ба га ты мі, бо яе са бе кошт 
там над звы чай ніз кі. Па афі цый-
ным кур се за 6,3 ба лі ва ра мож на 
за пра віць поў ны бак, па не афі цый-
ным на гэ та пой дзе 65 ба лі ва раў 
(10 цэнтаў).

— А коль кі каш туе піт ная ва да?
— Піць ва ду з-пад кра на там 

нель га. Яе вы ка рыс тоў ва юць для 
та го, каб па мыц ца, штось ці па-
мыць. Ва ду для піц ця і га та ван ня 
ежы на бы ва юць у кра мах. За 20 
літ раў прый дзец ца ад даць 25 ба-
лі ва раў — атрым лі ва ец ца, ва да 
да ра жэй шая за бен зін.

— Што наконт бяспечнасці 
жыцця ў гэтай краіне?

— Мес ца, дзе мы жы вём ра-
зам з ін шы мі бе ла ру са мі, зна хо-
дзіц ца пад ахо вай, каб ні хто ста-
рон ні ўнутр тра піць не мог (пра 
гэ та па кла па ці лі ся пра ца даў цы). 
Уве ча ры мож на вы хо дзіць па гу-
ляць, ад нак гэ та на свой страх і 
ры зы ку. На прык лад, у Ба ры на-
се зла чын насць мен шая, та му, 
вый шаў шы пас ля 8 ве ча ра, ёсць 
шанц, што ця бе не аб кра дуць. 
Ад нак у Ка ра ка се, пры ехаў шы з 
пра цы, зай шоў шы ў кра му, уве-
ча ры мы ся дзім до ма або ба вім 
час у ба сей не, які зна хо дзіц ца 
на на шай ахоўваемай тэ ры то-

рыі. Уво гу ле ж, вы хо дзя чы на 
ву лі цу, трэ ба мець з са бой хоць 
ней кія гро шы, каб было што даць 
грабежніку. Га лоў нае — пры трым-
лі вац ца стан дарт ных мер бяс пе кі: 
не вы хо дзіць, ка лі поз на, ад на му 
не гу ляць, каштоўныя рэ чы з са-
бой не браць, асаб лі ва ў цём ны 
час су так. А да ра гія тэ ле фо ны, 
ноў тбу кі па жа да на ўво гу ле на ву-
лі цы не па каз ваць, на ват днём. 
Упры га жэн няў так са ма лепш не 
на сіць — каб ні ко га не спа ку-
шаць... На вы па дак пэў ных зда-
рэн няў у го ра дзе мы ма ем ну мар 
тэ ле фо на на шай ве не су эль скай 
служ бы ахо вы. Пры не аб ход нас ці 
яны мо гуць усё па тлу ма чыць або 
пры ехаць на мес ца і вы ра шыць 
праб ле му.

«Поў ных жан чын лі чаць 
эта ло нам пры га жос ці»

— Як вам мяс цо выя дзяў ча ты?
— Гэ та скла да нае пы тан не, бо 

там ха пае як сім па тыч ных, так і 
не вель мі. Дзяў ча ты з ба га тых 
сем’яў імк нуц ца кла па ціц ца пра 
свой знеш ні вы гляд, з бед ных — 
не заў сё ды. Там тэй шыя муж чы ны 
лю бяць поў ных жан чын і лі чаць іх 
эта ло нам пры га жос ці. Та му там 
вель мі шмат сі лі ко ну — у жа но чых 
гру дзях і «пя тых кроп ках». Сі лі ко-
на выя ім план ты не ка то рыя ве не су-
эл кі лі чаць доб рым па да рун кам на 
дзень на ро дзі наў. Нас здзі ві ла, што 
там ня ма ла го ма сек су а ліс таў. Яны 
ўсю ды, пры чым на ват па знеш нім 
вы гля дзе ві даць, што гэ та лю дзі 
не тра ды цый най ары ен та цыі. Мы 
да гэ та га ўжо пры звы ча і лі ся.

— Ці ма е це зно сі ны з са мі мі 
ве не су эль ца мі?

— Так, да во дзіц ца. І я ра зу мею, 
што нам мож на па ву чыц ца ў іх ад-
па чы ваць. Яны ўме юць гэ та ра біць. 
Ка лі ў ка гось ці ла дзіц ца ве ча рын ка, 
ту ды сва бод на мо гуць за ві таць су се-
дзі, пры чым з усёй сям' ёй. Для нас 
жа та кое бы ло не ча ка ным: ад ной чы 
мы ла дзі лі ў ся бе ве ча рын ку, за пра-
сі лі на яе ве не су эль ца, а ён прый шоў 
ра зам з жон кай і дзець мі. Уво гу ле ў 
іх вя лі кія сем'і — у асноў ным, больш 
за два іх дзя цей. На прык лад, у май го 
зна ё ма га 5 ма лых, і гэ та нар маль на. 
Мно гія дзяў ча ты з бед ных сем' яў у 20 
га доў ужо ма юць мі ні мум ад но дзі ця. 
Іх ба га цей шыя ад на год кі ў гэ ты час 
яшчэ ву чац ца ва ўні вер сі тэ тах.

«Шчас лі выя 
і за да во ле ныя жыц цём»

— Ці згад ва юць там Уга Ча-
ве са?

— Уга Ча ве са па-ра ней ша му 
лю бяць, яго ша ну юць усе вай скоў-
цы. На па ра дах, га рад скіх свя тах 
па ўсім го ра дзе вы веш ва юц ца 
пла ка ты з над пі са мі «Ча вес жы-
вы». Мно гія па раў ноў ва юць яго з 
ця пе раш нім кі раў ні ком Ма ду рам. 
Боль шасць ка жа, што пры Ча-
ве се жы ло ся лепш. Ад нак ця пер 
Ма ду ру пад трым лі вае па ло ва на-
сель ніц тва. Та кая вя лі кая роз ні ца 
па між рэ аль ным і чор ным кур сам 
до ла ра з'я ві ла ся ўжо пры ім, ад-
нак скла да на ска заць, звя за на 
гэ та з яго кі ра ван нем або эка но-
мі ка даў но на блі жа ла ся да та кой 
праб ле мы.

— Ве не су эль цаў мож на на-
зваць па лі тыч на ак тыў ны мі?

— Не, у асноў ным толь кі лю-
дзі з ся рэд нім і вы со кім уз роў нем 
да хо ду ма юць да гэ та га пэў нае 
да чы нен не, — але іх, як вя до ма, 
мен шасць. Яны ма юць гро шы на 
аду ка цыю, та му больш ве да юць і 
мо гуць вы ка заць сваё мер ка ван-
не. А для бед ных не заў сё ды ёсць 
на ват шко лы.

— Якія свя ты ад зна чае мяс-
цо вае на сель ніц тва?

— Дзень на ро дзі наў Сі мо на 
Ба лі ва ра, дзя ку ю чы яко му гэ та 
кра і на пе ра ста ла быць іс пан скай 
ка ло ні яй і на бы ла не за леж насць, 
так са ма дзень яго ка ня. Ла дзіц-
ца тыд нё вы кар на вал, у кан цы 
лю та га, так са ма ты дзень Сан ты, 
час та пра хо дзяць роз ныя па ра ды. 
На вы пуск ны Ва ен най ака дэ міі ў 
Ка ра ка се ро біц ца вя лі кае свя та, 
якое мо жа за цяг нуц ца на цэ лыя 
вы хад ныя, усе ве ся ляц ца. Мно гія 
сце ны ў го ра дзе раз ма ля ва ны гра-
фі ці, пры чым вы ка на на яно вель мі 
пра фе сій на — на гэ та прыемна  
гля дзець. На 200-мет ро вай сця-
не хва ля мі на ўсю даў жы ню мо жа 
быць на ма ля ва ны ве не су эль скі 
сцяг, дзесь ці вы ява Сі мо на Ба лі-
ва ра — і гэ та звык ла для іх. Які-не-
будзь ка мень за го ра дам так са ма 
мо жа быць па фар ба ва ны ў ко ле-
ры на цы я наль на га сця га.

— Ці пры трым лі ва юц ца яны 
зда ро ва га ла ду жыц ця?

— У цэнт ры Ка ра ка са, прос та 
на ву лі цы, я ба чыў трэ на жо ры, і 
лю дзі на іх ак тыў на зай ма юц ца. 
У го ра дзе вель мі шмат трэ на жор-
ных за лаў, у якія пры хо дзяць як 
ба га тыя, так і мно гія ін шыя. Яны 
час та ез дзяць на ве ла сі пе дах. І лі-
та раль на ўсе бе га юць, па го ра дзе 
і ў пар ках. Ча сам мож на ба чыць 
дзесь ці 50 ча ла век, якія бя гуць ра-
зам, рас цяг нуў шы ся доў гім лан-
цуж ком.

— Як ду ма е це, ці лі чаць ве не-
су эль цы ся бе шчас лі вы мі?

— Так, яны шчас лі выя і за да-
во ле ныя жыц цём. Яны па ста ян на 
ра ду юц ца і ве ся ляц ца, ха ця ў іх 
зда ра юц ца і свае ня шчас ці, як ва 
ўсіх. Гэ тыя лю дзі ма юць улас ны 
мен та лі тэт, яны быц цам з ін ша га 
све ту — та му зра зу мець іх і па раў-
наць з бе ла ру са мі мне скла да на.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
Фо та з аса біс та га ар хі ва 

Ра ма на ПАД ДУБ НА ГА.
Ма ла дзе чан скі ра ён

Да ля глядДа ля гляд  ��

«НАМ МОЖ НА ВУ ЧЫЦ ЦА 
Ў ІХ АД ПА ЧЫ ВАЦЬ»

ПРА ВЕ НЕ СУ ЭЛЬ СКІЯ ТРО ПІ КІ, ДЗЯЎ ЧАТ З СІ ЛІ КО НАМ І АМАЛЬ БЯС ПЛАТ НЫ БЕН ЗІН
Ра ман Пад дуб ны пра вёў сваё дзя цін ства і па чаў пра фе сій ную 
дзей насць у Ма ла дзеч не, ад нак ці то сон ца, ці то гро шай на 
ра дзі ме яму бы ло ма ла. Та му і вы ра шыў ад ной чы змя ніць усё 
і па ехаць пра ца ваць за мя жу. Ён знай шоў ва кан сію ў ін тэр-
нэ це, да слаў сваё рэ зю мэ, прай шоў гу тар ку і быў за лі ча ны 
май страм на бу доў лю ў Ве не су э ле (асноў ным па тра ба ван нем 
быў во пыт пра цы ў гэ тай сфе ры). Пра быў шы там амаль год 
і атры маў шы 38 дзён ад па чын ку, ён пры ехаў да до му. Ка рэс-
пан дэнт «Звяз ды» су стрэ ла ся з Ра ма нам, каб да ве дац ца, ці 
да спа до бы яму та кая пе ра ме на жыц ця, і ўвогуле рас пы таць 
пра дру жа люб ную нам кра і ну. Да рэ чы, ма ла ды ча ла век ад-
зна чыў, што па пра ца ваў шы там га ды тры, раз ліч вае на быць 
са бе ква тэ ру ў род ным го ра дзе.

Вы бі ра ем ра зам лю бі мыя 
тво ры бе ла рус кай кла сі кі
Ча со піс «По лы мя» рас па чаў ці ка вую ак цыю. Рэ дак цыя пра-
па нуе бе ла ру сам за поў ніць ан ке ту, на зваў шы дзе сяць сва іх 
са мых лю бі мых тво раў дзе ся ці ай чын ных кла сі каў ХХ ста-
год дзя.

Пры чым сем ім ёнаў пісь мен ні каў (Ко-
лас, Ку па ла, Баг да но віч, Бы каў і ін шыя) 
у ан ке ту ўклю ча ны ар га ні за та ра мі, а тры 
мож на да поў ніць са мім. «Пад каз ка ся мі ім-
ёнаў з на ша га бо ку не вы пад ко вая, — рас-
каз вае га лоў ны рэ дак тар ча со пі са Алесь 
Ба дак. — Без іх нель га ўя віць бе ла рус кую 
кла сі ку ХХ ста год дзя. Але мы не маг лі не 
ўлі чыць, што для ка гось ці яго са мыя лю бі-
мыя тво ры звя за ны са спад чы най ін шых 
паэ таў, пра за ікаў аль бо дра ма тур гаў, якіх 
за мі ну лую эпо ху ў на шым пры го жым пісь-
мен стве з'ві ла ся не ад на сот ня. Да рэ чы, 
пры жа дан ні мож на на зваць і не дзе сяць 
тво раў дзе ся ці пісь мен ні каў, а два-тры, і 
яны мо гуць на ле жаць ад на му аў та ру. Абы 
гэ та бы ло шчы ра. Га лоў нае ж, каб ад ка-
заць на пы тан не, якія тво ры ай чын най лі-
та ра ту ры бе ла ру сы лі чаць сва і мі са мы мі лю бі мы мі, нам трэ ба са браць 
як ма га больш за поў не ных ан кет ад лю дзей роз ных пра фе сій і роз на га 
ўзрос ту. Як ма га больш — гэ та зна чыць, пры нам сі, не ад ну ты ся чу».

Ін тэр нэт-ка рыс таль ні кі мо гуць спам па ваць узор ан ке ты на сай це www.
polymja.lіm.by, а пас ля вы слаць на e-maіl: polymya@bk.ru.

Вы ні кі ан ке та ван ня рэ дак цыя абя цае пад вес ці во сен ню, пас ля ча го 
на ла дзіць «круг лы стол» з удзе лам вя до мых бе ла рус кіх пісь мен ні каў і 
на ву коў цаў, пры све ча ны гэ тай ак цыі. Спра ва зда ча з «круг ла га ста ла» 
бу дзе на дру ка ва на ў сне жань скім ну ма ры ча со пі са «По лы мя».

Алесь МА ЛІ НОЎ СКІ.

Вы да вец кі дом «Звяз да» прэ зен туеВы да вец кі дом «Звяз да» прэ зен туе  ��

З «По лы мем» у сэр цы
«По лы мя-2014» — гэ та но выя тво ры леп шых ай чын ных 
пісь мен ні каў і не вя до мая лі та ра тур ная спад чы на. Гэ та 
ар хіў ныя гіс та рыч ныя да ку мен ты і дзён ні кі зна ка мі тых 
су ай чын ні каў. Гэ та ін тэр в'ю з ці ка вы мі людзь мі і дыс-
ку сіі на са мыя ак туаль ныя тэ мы куль тур на га жыц ця 
кра і ны.

Чы тай це на ста рон ках ча со пі са апо вес ці «Пры го ды са рам-
лі ва га ка рэс пан дэн та» Вік та ра Гар дзея, «Паў ноч ны ве цер для 
спе лых пла доў» Юрыя Стан ке ві ча, «Ата мі за цыя» Ва сі ля Гі ге-
ві ча, «За кон за ха ван ня ка хан ня» Зі на і ды Ду дзюк, а так са ма 
не вя до мую аў та бія гра фіч ную апо весць Мі ко лы Ло ба на «Паэ-
ма май го ма лен ства» і вер шы са спад чы ны Яў ге ніі Яні шчыц 
і Але ся Зво на ка. У блі жэй шых ну ма рах «По лы мя» — дзён ні кі 
Язэ па Драз до ві ча, ліс ты Яку ба Ко ла са, Зось кі Ве рас, Ула-
дзі мі ра Ду боў кі, Ва сі ля Бы ка ва і Ян кі Бры ля, ар ты ку лы і эсэ 
Тац ця ны Ша мя кі най, Ада ма Маль дзі са, Вя ча сла ва Ра гой шы, 
Ла ды Алей нік, Але ся Мар ці но ві ча і Ка зі мі ра Ка мей шы. У руб-
ры цы «Га ла сы све ту» ча со піс пра па нуе про зу зна ка мі та га 
серб ска га пісь мен ні ка Га ра на Пет ра ві ча і апа вя дан ні су час ных 
укра ін скіх аў та раў.

74985 для ін ды ві ду аль ных 
пад піс чы каў

25 500 76 500 153 000

00471 для на стаў ні каў 16 600 49 800 99 600

749852 для ве да мас ных пад-
піс чы каў

73 300 219 900 439 800

00727 ве да мас ная пад піс ка 
для ўста ноў мі ніс тэр стваў 
аду ка цыі і куль ту ры

59 500 178 500 357 000

АК ЦЫЯ ЧА СО ПІ СА «ПО ЛЫ МЯ»

ТОП 10 ЛЮ БІ МЫХ ТВО РАЎ 
БЕ ЛА РУС КАЙ КЛА СІ КІ*

Вы бі ра ем ра зам 10 лю бі мых тво раў бе ла рус кай 
кла сі кі ХХ ста год дзя!
Сем ім ёнаў пісь мен ні каў пра па нуе рэ дак цыя, 
тры іме ні пра па ну е це вы!

Ян ка Ку па ла    _______________________________________
    (наз ва тво ра)
Якуб Ко лас  _________________________________________
    (наз ва тво ра)
Мак сім Баг да но віч ___________________________________
    (наз ва тво ра)
Іван Ме леж _________________________________________
    (наз ва тво ра)
Ва сіль Бы каў ________________________________________
    (наз ва тво ра)
Іван Ша мя кін ________________________________________
    (наз ва тво ра)
Ула дзі мір Ка рат ке віч _________________________________
    (наз ва тво ра)
________________      ________________________________
(імя аў та ра)   (наз ва тво ра)
________________     _________________________________
(імя аў та ра)   (наз ва тво ра)
_______________     __________________________________
(імя аў та ра)   (наз ва тво ра)  
    

*Ка лі ў вас ня ма лю бі ма га тво ра та го ці ін ша га пісь мен ні ка, 
на су праць яго проз ві шча па стаў це про чырк.

Вы так са ма мо жа це за поў ніць ан ке ту прос та за раз 
і да слаць яе на ад рас: 220034, Мінск, вул. За ха ра ва, 19. 

Рэ дак цыя ча со пі са «По лы мя».

_1 мес.    3 мес.       6 мес.

З-за смуг лай ску ры і цём ных З-за смуг лай ску ры і цём ных 
ва чэй Ра ман ва чэй Ра ман ПАД ДУБ НЫПАД ДУБ НЫ  

па доб ны на мяс цо ва га жы ха ра.па доб ны на мяс цо ва га жы ха ра.

Ба рыа — мес ца, дзе жы вуць бед ныя лю дзі.

Ка рыб скае мо ра.Ка рыб скае мо ра.


