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Мін чан ка Тац ця на БЕЙ ДЗІ НА 
сё ле та за ня ла пер шае мес ца 
на кі тай скім кон кур се для за-
меж ні каў на цэнт раль ным тэ-
ле ба чан ні Пад ня бес най ССTV. 
Яна жы ве і пра цуе ў Ган кон гу. 
Па між ім і Мінск ам — пры клад-
на 8 ты сяч кі ла мет раў і пяць 
га дзін роз ні цы ў ча се. Але гэ-

тыя ліч бы не ста лі пе ра шко-

дай, каб па ці ка віц ца, якім жа 

паў стае Кі тай пе рад ва чы ма 

жы ха ра Бе ла ру сі.

— Ка лі не сак рэт, ад куль у вас 
та кая ці ка васць да Кі тая?

— Ка лі я па сту па ла на фа куль тэт 
між на род ных ад но сін БДУ у 2007 
го дзе, мне ха це ла ся вы ву чаць тое, 
чым ма ла хто зай маў ся ў Бе ла ру сі. 
Ме на ві та та му я вы бра ла ўсхо да-
знаў ства. Там бы ло не каль кі кі рун-
каў. Пе ра да мной ста яў вы бар, што 
вы ву чаць: Кі тай, Ка рэю або Тур цыю. 
Вы ра шы ла вы браць Кі тай.

— Ча му Кі тай вы ву ча юць на 
ФМА?

— На ФМА асноў ны кі ру нак — 
дып ла ма тыя. Нам да юць не толь кі 
ве ды па мо ве і куль ту ры, але і па 
па лі ты цы, эка но мі цы, фі ла со фіі, 
гіс то рыі. Фак тыч на ўсё, што толь-
кі мож на да ве дац ца пра Кі тай як 
рэ гі ён.

— Што вас ура зі ла пад час пер-
шай па езд кі ў Кі тай?

— Упер шы ню ў Пад ня бес най я 
па бы ва ла ў 2010 го дзе ў лет ні ку для 
дзя цей, якія вы ву ча лі кі тай скую мо-
ву. Да сюр пры заў мы ўжо бы лі га то-
выя. Але не пры выч ным зда ло ся па-
вет ра — усё-та кі дае ся бе ад чу ваць 
гі ганц кая пра мыс ло васць. Шмат 
лю дзей у нас — на ват на цэнт раль-
ных ву лі цах Мін ска — у па раў на нні 
з кі тай скі мі га ра да мі гэ та воль на. 
А яшчэ здзі ві лі там тэй шыя рэ ста-
ра ны. Ежа для бе ла ру са там да во лі 
вост рая, а пор цыі ад роз ні ва юц ца ад 
на шых у не каль кі ра зоў у боль шы 
бок. Так са ма іс тот на ад роз ні ва юц-
ца па між са бой поў нач і поў дзень 
кра і ны. Роз ныя дыя лек ты, роз ны 
мен та лі тэт лю дзей і на ват ант ра па-
ла гіч ныя да ныя розныя.

Між ін шым, у Кі таі, які да во-
лі іс тот на вы цяг ну ты з за ха ду 
на ўсход, — толь кі адзін га дзін ны 
по яс. У Сінь цзян-Уй гур скім аў та-
ном ным ра ё не, які зна хо дзіц ца на 
паў ноч ным за ха дзе Пад ня бес най, 
пра ца і ву чо ба па чы на юц ца з улі кам 
ка рэк ці роў кі ў ча се.

— Чым ад роз ні ва юц ца кі тай-
скія га ра ды ад двух міль ён на га 
Мін ска?

— Гэ та аб са лют на дру гі свет. 
Мінск — гэ та ста тыч ны еў ра пей скі 
го рад. У нас на ват хма ра чо саў — раз-
два і аб лі чыў ся. У Кі таі ж паў сюль у 
га ра дах-міль ён ні ках мност ва гма хаў. 
Пры чым па бу да ва ныя яны ў апош нія 
га ды ша лё ны мі тэм па мі. Ды і пло шча 
та го ж Пе кі на ў па раў на нні з Мінск ам 
вель мі вя лі кая. Я ў кі тай скай ста лі цы 
жы ла на за ха дзе го ра да, а мой ся-
бар — на паў ноч ным за ха дзе. І каб 
да яго да брац ца, мне трэ ба бы ло 
змар на ваць амаль паў та ры га дзі ны, 
ро бя чы пры гэ тым тры пе ра сад кі ў 
мет ро. А па кар це зда ва ла ся, што мы 
жы вём у ад ным ра ё не.

— На коль кі скла да ная кі тай-
ская мо ва для вы ву чэн ня?

— Ёсць ней кі па рог. Ка лі ты яго 
прой дзеш, то пач неш бег ла раз-
маў ляць па-кі тай ску, на ват ка лі не 
ве да еш не ка то рых слоў. Але не бу-
ду скрываць, што на пер шым ча се 
вы раз «кі тай ская гра ма та» спраў-
джваў ся на сто пра цэн таў. На трэ-

цім кур се мы ра зу ме лі, што нам ка-
жуць па-кі тай ску, але як ад ка заць? 
З гэ тым бы лі пы тан ні. Асоб на за ся-
ро джу ся на іе рог лі фах. У кі тай скай 
мо ве кож нае сло ва пе рад аец ца 
асоб ным гра фіч ным зна кам. Не аб-
ход ны мі ні мум для ве дан ня — гэ та 
тры ты ся чы іе рог лі фаў, а ў ідэа ле 
трэ ба ўмець чы таць 5-7 ты сяч. І час-
та бы ва ла так, што як быц цам бы 
раз маў ля еш па-кі тай ску без асаб лі-
вых праб лем, а раз гор неш га зе ту — 
і ле зеш праз сло ва ў да вед нік.

У мя не, на прык лад, кі тай ская 
мо ва вы клі ка ла аса цы я цыі з поль-
скай з-за вя лі кай коль кас ці шы пя-
чых. А яшчэ вель мі важную ро лю 
ады гры вае ін та на цыя. Ска жам, ка-
лі вы ма віць фра зу «Ты пой дзеш у 
ма га зін?», то не за леж на ад ін та на-
цыі агуль ны сэнс бу дзе зра зу ме лы. 
У кі тай цаў — не так. Дыя лект пу-
тун хуа мае ча ты ры то ны, а паў днё-
выя дыя лек ты мо гуць мець і больш. 
На прык лад, у кан тон скім дыя лек-
це гэ тая ліч ба да хо дзіць да дзе вя-
ці. І сэнс сло ва мо жа кар ды наль на 
змя няц ца. На прык лад, сло ва «ма» 
ў за леж нас ці ад ін та на цыі азна чае 
ча ты ры роз ныя па няц ці. Гэ та «ма-
ці», «ка ноп лі», «конь» і «бра хаць». 
Ка лі на гэ та не звяр таць ува гі, то 
вас прос та не зра зу ме юць.

— Ці атрым лі ва ец ца ў Бе ла ру сі 
пры мя няць ве дан не Кі тая, кі тай-
скай мо вы?

— Пас ля ўні вер сі тэ та я пра ца ва-
ла ў бе ла рус кай кам па ніі, якая вя ла 
за куп кі ў Кі таі. Уво гу ле, у Бе ла ру сі 
з доб рым ве дан нем кі тай скай мо вы 
за ра біць гро шы мож на. Спра ва ў 
тым, што да нас у асноў ным з Кі тая 
пры яз джа юць біз нес ме ны. Та му ка-
рот ка ча со выя за ка зы на пе ра клад з 
кі тай скай мо вы бу дуць аплач вац ца 
доб ра. А вось па ста ян ная офіс ная 
пра ца з 9 да 18 га дзін ко ла маг чы-
мас цяў для за роб ку зву жае.

У Кі таі я два га ды пра ца ва ла 
пе ра клад чы кам. Ця пер ак тыў на 
рэа лі зу ец ца пра ект «Адзін по яс — 
адзін шлях». Кі тай скія кар па ра цыі 
шу ка юць маг чы мас ці пра соў ван ня 
свай го біз не су ў кра і нах СНД. Та му 
я і зай ма ла ся пісь мо вым пе ра кла-
дам да ку мен та цыі.

— Як тра пі лі на кон курс на ка-
на ле ССTV для ін ша зем цаў?

— Пра гэ ты кон курс мне рас ка заў 
зна ё мы рэ дак тар. На огул, кон кур-
саў кі тай скай мо вы для за меж ні каў 
у Пад ня бес най вель мі шмат. Для 
кі тай цаў вель мі ці ка ва па гля дзець, 
ка лі ін ша зем цы раз маў ля юць на іх 
мо ве, вы ву ча юць іх куль ту ру. Гэ та 
це шыць іх на цы я наль ны го нар.

Най больш рас кру ча ныя спа бор-
ніц твы та ко га кштал ту па каз вае 
Ху нань скае ТБ. Але там яны па-
зі цы я ну юц ца як ві до вішч нае шоу. 
Цэнт раль нае тэ ле ба чан не Кі тая — 
ССTV — пры трым лі ва ец ца ін шай 
стра тэ гіі. Фар мат не чым на гад вае 
ко ліш нія тэ ле ві зій ныя гуль ні па чат ку 
2000-х. Там трэ ба па ка заць ве дан не 
мо вы, куль ту ры, гіс то рыі Кі тая. Ра зам 
са мной там удзель ні ча лі 108 ча ла-
век з роз ных кра ін све ту. Ка лі кон курс 
вый грае сту дэнт, то яго мо гуць за пра-
сіць на ву чо бу ў кі тай скі ўні вер сі тэт. Ну 
а мне да ста лі ся хві лін ка сла вы і шкля-
ны ку бак ва гой у шэсць кі ла гра маў, 
які трэ ба бы ло яшчэ да вез ці з Кі тая ў 
Бе ла русь. У пе кін скім аэ ра пор це пад-
час да гля ду рэ чаў сум ку з ім ад кры лі, 
уба чы лі і спы та лі: «О, вы і па-кі тай ску 
доб ра раз маў ля е це?»

— На коль кі моц на Ган конг ад-
роз ні ва ец ца ад ма це ры ко ва га 
Кі тая?

— Тое, што Ган конг доў гі час быў 
анг лій скім ула дан нем, іс тот на ад-
чу ва ец ца і ця пер. На прык лад, рух 
транс пар ту там і сён ня ле ва ба ко вы, 
што да во лі звы чай на. На кож ным 
кро ку раз ме шча ны са мыя раз на-
стай ныя крам кі. Без ліч аб мен ні каў. 
На прык лад, ка лі ў Кі таі ты хо чаш 
па мя няць до ла ры ці еў ра на юа ні, 
то трэ ба іс ці з паш пар там у банк, 
за поў ніць не каль кі па пер, што рас-
цяг ва ец ца пры клад на на паў га дзі-
ны. А ў Ган кон гу — як і ў Мін ску, 
па ды шоў — і ўсё.

Вя лі кая коль касць лю дзей з 
Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі. Шмат ін-

ду саў, ні ко га не здзі вяць дзяў ча ты 
ў па ран джы. Ха пае і еў ра пей цаў. 
Ад ным сло вам, Ган конг — гэ та вя-
лі кі «ін тэр на цы я нал».

А вось што ня зруч на ў Ган кон гу, 
дык гэ та яго фа та гра фа ваць. Го-
рад вы цяг ну ты ў вы шы ню. Гма хі, 
якія тут ста яць на кож ным кро ку, 
не змя шча юц ца ў аб' ек тыў. І пас ля 
ства ра ец ца ад чу ван не, што ты як 
быц цам зна хо дзіш ся ў «ка мен ным 
ле се». А яшчэ ў Ган кон гу стра шэн на 
да ра гое жыл лё. Ска жам, ка лі ў Пе-
кі не зняць больш-менш пры стой ны 
па кой у ква тэ ры з агуль най кух няй 
і сан вуз лом мож на за 300 до ла раў, 
то ў Ган кон гу стар та вы кошт — ты-
ся ча «зя лё ных». Мож на, вя до ма, 
па шу каць і больш тан ныя пра па но-
вы, але ўмо вы бу дуць зу сім ні я кія. 
Ка лі я толь кі пры еха ла ў Ган конг, то 
спы ні ла ся ў ад ной з ад нос на тан ных 
гас ці ніц. Па фак це гэ та ака заў ся 
хос тэл, у якім ад ным клю чом мож-
на ад чы ніць усе па коі.

Аб' явы ў мет ро Ган кон га гу чаць 
на анг лій скай, кі тай скай мо вах і кан-
тон скім дыя лек це, па шы ра ным у гэ-
тым ра ё не. Му шу за зна чыць, што 
ён вель мі моц на ад роз ні ва ец ца ад 
пу тун хуа — пе кін ска га дыя лек ту. 
І яго трэ ба ву чыць асоб на.

Ган конг дзе ліц ца на дзве част-
кі — кан ты нен таль ную і аст раў ную. 
Транс парт ных праб лем пры гэ тым 
не іс нуе — вель мі доб ра раз ві та 
мет ро, мож на ска рыс тац ца і па-
слу га мі па ро ма. Так са ма хо дзяць 
двух па вяр хо выя трам ваі. Але ад-
роз нен не перш за ўсё куль тур нае. 
На прык лад, у ма це ры ко вай част цы 
Пад ня бес най проць ма нач ных кір-
ма шоў, дзе ў па лат ках мож на на-
быць усё што за хо чаш. А вось лад 
жыц ця на аст ра вах больш па доб ны 
на за ход ні...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
schklennik@zviazda.by

Фо та з ар хі ва Тац ця ны БЕЙ ДЗІ НАЙ



У не ка то рых яшчэ толь кі за канчва-
ец ца зі мо вая пас ля свя точ ная ханд-
ра, але ёсць і тыя, хто ўжо аб' ез-
дзіў прак тыч на ўвесь Паўд нё ва а-
ме ры кан скі кан ты нент па са мых 
цяж ка пра ход ных марш ру тах трох 
кра ін. Ка ман да «МАЗ-СПОР Таў-
та» з 6 па 20 сту дзе ня ўдзель ні чае 
ў 40-м ра лі-ма ра фо не «Да кар-
2018» у Пе ру, Ба лі віі і Ар ген ці не. 
Гон ка на блі жа ец ца да за вяр шэн ня і 
ўвесь гэ ты час здзіў ля ла гле да чоў 
і ўдзель ні каў сва ёй скла да нас цю 
і не прад ка заль нас цю. Пі ло ты бе-
ла рус кай ка ман ды са сва і мі экі па-
жа мі вя дуць жорст кае зма ган не за 
трэ цяе мес ца ў агуль ным за лі ку.

На ту раль ны ад бор
У за лі ку гру за ві коў ад бы ва ец ца ба раць-

ба за вы жы ван не. У са мым па чат ку ў Лі ме 

стар та ва лі 42 ма шы ны, а ўжо на пя тым спец-

участ ку вый шлі толь кі 20 аў та ма бі ляў. З-за 

роз ных пе ра шкод больш за па ло ву ўдзель-

ні каў сыш ло з дыс тан цыі, мно гія з іх за ра бі лі 

штраф ны час. «Праг на за ваць тут ні чо га не-

маг чы ма», — пра гэ та не ад на ра зо ва ка заў 

пі лот ка ман ды «МАЗ-СПОР Таў та» экі па жа 

№ 512 Сяр гей ВЯ ЗО ВІЧ. Са мы скла да ны, на 
дум ку гон шчы каў, пя ты этап ра лі-ма ра фо-
ну «Да кар» у за лі ку гру за ві коў за вяр шыў ся 
пе ра мо гай Эду ар да МІ КА ЛА Е ВА з ка ман-
ды «КА МАЗ-май стар». Дру гое мес ца за няў 
пі лот ка ман ды «МАЗ-СПОР Таў та» Сяр гей 
Вя зо віч, ад стаў шы ад лі да ра дня ўся го на 
шэсць хві лін. На пя тым эта пе гон шчы кам трэ-

ба бы ло пра ехаць амаль 1000 км. Ме на ві та 
гэ тая част ка гон кі ста ла фа таль най для двух 
фа ва ры таў: Се басць я на ЛЁ БА з ка ман ды 
Реugеоt і ле таш ня га пе ра мож цы ў ка тэ го рыі 
квад ра цык лаў Сяр гея КА РА КІ НА. І гэ ты ж 
этап ледзь ве не змя ніў рас ста ноў ку сіл у ка-
тэ го рыі гру за ві коў.

Да лей экі паж бе ла рус кай ка ман ды Сяр-
гея Вя зо ві ча змог за ха ваць трэ цяе мес ца ў 
за лі ку гру за ві коў пас ля шос та га эта пу ра лі. 
Кож ны дзень ар га ні за та ры ро бяць сюр пры зы, 
і чар го вы спец учас так не быў вы клю чэн нем. 
Гру за вік Сяр гея Вя зо ві ча апош нія 20 кі ла-
мет раў аж да фі ні шу ішоў у поў най цем ры. 
Як вы нік, фі ні ша ва лі пя тыя. На сё мым эта пе 
най леп шы бе ла рус кі экі паж на сва ім МА Зе 
фі ні ша ваў шос тым, а экі паж Аляк санд ра 
ВА СІ ЛЕЎ СКА ГА тра піў у пра мо і ны і вы бі раў-

ся з іх з да па мо гай Сяр гея ВІШ НЕЎ-
СКА ГА. У вы ні ко вым за лі ку гру за вік 
Вя зо ві ча па-ра ней ша му ўтрым лі ваў 
трэ цяе мес ца. Але ўжо ў хо дзе вось ма-

га эта пу ра лі-рэй ду яго ад су ну лі на чац-

вёр тую па зі цыю ў агуль ным за лі ку. Два 

ін шыя экі па жы «МАЗ-СПОР Таў та» — 

Аляк санд ра Ва сі леў ска га і Сяр гея Віш-

неў ска га — зай ма юць 15-ы і 17-ы рад кі 

ге не раль най кла сі фі ка цыі.

Страс ці па Ба лі віі 
і пра гно зы

Ка ман ды ўспа мі на лі не са мы мі доб-

ры мі сло ва мі на двор'е ў Ба лі віі — ліў не-

выя даж джы, раз мы тыя да ро гі, цяж кія 

пе ра пра вы це раз рэ кі. У цэ лым ба лі вій-

скія эта пы па рэ лье фе не ўяў ля юць скла-

да нас цяў для іх фар сі ра ван ня, але з-за 

клі ма ту тэх ні ка па во дзі ла ся бе не прад ка заль-

на. У па ня дзе лак ка ман ды сэр віс най пад трым-

кі пра ца ва лі без пе рад ыш кі, пад рых тоў ва ю чы 

ба я выя ма шы ны да на ступ на га спец участ ка. 

У мі ну лым — двух дзён ны ма ра фон скі этап, 

дзе экі па жы зна хо дзі лі ся без тэх ніч най пад-

трым кі. Для ка ман ды «МАЗ-СПОРТаў та» 

ма ра фон скі этап склаў ся не са мым леп шым 

чы нам. Пер шы ма ра фон скі дзень прай шоў 
ня дрэн на — экі паж Сяр гея Вя зо ві ча без 
праб лем пе ра адо леў спец учас так, яму на-
ват уда ло ся па вя лі чыць ад рыў ад Дзміт рыя 
СОТ НІ КА ВА і Ай ра та МАР ДЗЕ Е ВА. Так са ма 
бе ла ру сы лі та раль на дзве хві лі ны прай гра-
лі «Лі А Зу». Але дру гі ма ра фон скі дзень усё 
змя ніў: на стар це спец участ ка Вя зо віч тро хі 
па мы ля ец ца і трап ляе ў са лан ча кі, ад куль 

са ма стой на вы брац ца ўжо не мо жа. Дзя ку-
ю чы да па мо зе экі па жа «КА МАЗ-май стар» 
Ан то на ШЫ БА ЛА ВА бе ла ру сы пра цяг ну лі 
«Да кар».

«Ка лі б не ён, мы ча ка лі б на шых хлоп цаў 
вель мі доў га, уліч ва ю чы іх мес ца ў стар та вым 

ліс це на дзень. Мы вя дзём ба раць бу з ін шы-

мі экі па жа мі «КА МАЗ-май стар», але ўчы нак 

экі па жа Шы ба ла ва быў вель мі вы са ка род ны, 

ён нас не па кі нуў у бя дзе», — ад зна чыў Сяр-

гей Вя зо віч.

Дру гая част ка за ключ на га спец участ ка 

прай шла амаль глад ка, але пры клад на за 

дзе вяць кі ла мет раў да фі ні шу ў гру за ві ка 

№ 512 вы бу хае ле вае пя рэд няе ко ла. Але і 

гэ та яшчэ не ўсё. Гон шчы каў аб ві на ва ці лі ў 

па шко джан ні чу жой ма шы ны Tоуоtа і па ка ра-

лі на 20 хві лін, якія вель мі важ ныя ў ба раць бе 

за трэ цяе мес ца. Так са ма ў вы гля дзе «бо ну-

су» вы пі са лі 300 еў ра штра фу.

«Вель мі крыўд на. Тыя, хто ўваж лі ва со-

чыць за таб лі цай вы ні каў, за ўва жы лі штраф 

у 20 хві лін, які мы за раз спра бу ем аспрэ чыць. 

Гэ та на ступ ствы 9 сту дзе ня, ка лі быў ін цы дэнт 

у дзю нах. Пра да стаў ле нае ві дэа ан-борд ёсць 
у ар га ні за та раў, і ра бо та па спрэч цы вя дзец-
ца», — рас ка заў Сяр гей Вя зо віч.

На пе ра дзе пяць эта паў, але са праўд ная 
ба раць ба, хут чэй за ўсё, раз гор нец ца на трох 
з іх. Скла да на праг на за ваць ва ўмо вах «Да ка-
ру», але спец учас так «Фі ям бо ла» мо жа стаць 
са праў ды хва лю ю чым, бо там ўдзель ні каў 
зноў ча ка юць пяс кі! А спец учас так пра цяг-
лас цю 522 кі ла мет ры ад на знач на ўня се свае 
ка рэк ты вы.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. krуzhеvісh@zvіаzdа.bу

ГА РА ЧАЯ ГОН КА
Бе ла рус кая ка ман да зма га ец ца за пры за вое мес ца на юбі лей ным «Да ка ры-2018»
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