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ПРАЗ ЦЕР НІ 
ДА РА ДАС ЦІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

З заўт раш ня га дня на пля цоў ках кі на фес ты ва лю — 

уся го да па дзеі іх да лу чы ла ся шэсць — пач нец ца дэ ман-

стра цыя кон курс ных пра грам, якія па ра лель на з гле да ча мі 

бу дуць ацэнь ваць між на род ныя са ста вы жу ры. «Ліс та-

пад» — гэ та шэсць кон кур саў іг ра во га і да ку мен таль на га 

кі но, асоб на — бе ла рус кіх філь маў, кар цін для дзі ця чай і 

юнац кай аў ды то рыі, ра бот сту дэн таў вя до мых і ма ла вя-

до мых кі на школ. Бе ла рус кія стуж кі апроч На цы я наль на га 

кон кур су сё ле та тра пі лі так са ма ў Асноў ны кон курс да ку-

мен таль на га кі но і ў па за кон курс ную сек цыю «Спе цы яль-

ныя па ка зы».

Га лоў най асаб лі вас цю па ка заў у рам ках фес ты ва лю, 

хоць і не кож на га з іх, з'яў ля ец ца маг чы масць у фар ма це 

Q&А аб мер ка ваць уба ча нае з іх аў та ра мі — гэ тым ра зам 

фес ты валь су стра кае больш за сто двац цаць гас цей, ся род 

якіх рэ жы сё ры кон курс ных кар цін.

«Ліс та пад», які ў сваё двац цаць шос тае вы дан не з ад-

сыл кай да Ін гма ра Берг ма на пра хо дзіць пад сло га нам «Да 

ра дас ці», акрэ ды та ва ны Між на род най фе дэ ра цы яй аса-

цы я цый кі на прад зю са раў FІАРF і мае ад мыс ло вую кан цэп-

цыю — фо кус на кра і нах бы ло га са цы я ліс тыч на га ла ге ра. 

Ужо трэ ці год на кі на фес ты ва лі бу дзе пра ца ваць і жу ры 

FІРRЕSСІ — Між на род най фе дэ ра цыі кі на кры ты каў, якая 

ўру чае свае ўзна га ро ды на та кіх кі на фес ты ва лях, як Кан скі 

аль бо Бер лін скі.

Пра меж ка выя вы ні кі — кон кур су філь маў для дзі ця чай і 

юнац кай аў ды то рыі «Ліс та па дзік» і Кон кур су на цы я наль ных 

кі на школ — бу дуць пад ве дзе ны ў най блі жэй шыя дні, але 

га лоў ныя пе ра мож цы Мінск ага між на род на га кі на фес ты ва-

лю бу дуць на зва ныя 8 ліс та па да на ўра чыс тай цы ры мо ніі 

за крыц ця ў кі на тэ ат ры «Маск ва».

Воль га МІЦ КЕ ВІЧ.

НА «ДЗЯ РЭЎ НЮ» 
ДА ЦЁ ТАЧ КI...

Гэ тую гiс то рыю ў вёс цы па мя та юць 

да сён ня. Збя руц ца, бы ва ла, ба бу лi ў 

якой-не будзь ха це i...

Уся го iм ха пi ла: ра зам пра ца ва лi, 

ра зам га ра ва лi, сва ры лi ся, мi ры лi ся, 

спраў ля лi вя сел лi, хрэсь бi ны... Гэ та 

ця пер iх у вёс цы як кот на пла каў, а 

не ка лi ж i люд на бы ло, i ве се ла. Вось 

хоць бы Да р'ю ўзяць. Ад на га ра ва-

ла — га да ва ла сва iх сы ноў, а нi ко лi ж 

не ны ла, не ка за ла, што цяж ка... Хлоп-

цы яе ня дрэн ны мi вы рас лi. Змал ку 

пры ву ча лi ся да пра цы — да па ма га лi 

па гас па дар цы i ма цi, i су се дзям...

Але ж вось най ста рэй ша га ўсёй вёс-

кай пра во дзi лi ў вой ска, вось паш таль-

ён ка ста ла пры но сiць ма ту лi пiсь мы.

Це шы ла ся Да р'я: Алёш ка яе нi на 

што не скар дзiў ся, з ча сам да слу жыў-

ся да ма лод ша га сяр жан та. З дня на 

дзень па вi нен быў вяр нуц ца да ха ты, 

ма цi ча ка ла...

У тую ра нi цу яна, як заў сё ды, уста-

ла на до свiт ку, па сце жач цы з да ён кай 

ру шы ла да хля ва, да сва ёй ка роў кi i... 

ста ла. Ду ша ў пят кi зай шла — з iх ня-

га вiш ня ку нех та на ка рач ках паў зе, 

пы та ец ца:

— Цё тач ка, а якая гэ та «дзя рэў-

ня»?

Род ную ма цi сын не па знаў!

Зрэш ты, ма цi ў пер шы мо мант так-

са ма. По тым пад ня ла не ба ра ку з зям-

лi, за вя ла ў ха ту, па ла жы ла спаць...

I цi ха ж, як быц цам! Але не па спе ла 

вы гнаць ка ро ву, як вёс ка ўжо гу дзе-

ла. Лю дзi на пе ра бой рас каз ва лi ад но 

ад на му пра «цё тач ку», пра вi шань кi i 

«дзя рэў ню». «Ма ла дзец, Алё ша, — 

га ва ры лi пра хлоп ца муж чы ны. — 

Пра вiль на на пра мак тры маў — праз 

вi шань кi, да род най ха ты».

Паз ней да ве да лi ся, што па да ро зе 

хло пец су стрэў свай го ад на клас нi ка, i 

яны, як гэ та во дзiц ца, вы пi лi — ад зна-

чы лi Аляк се еў дэ мбель. Пас ля ча го 

адзiн за снуў у ель нi ку, а дру гi — ка ля 

ха ты ў вi шань ках.

Што цi ка ва, рэ пу та цыю хлап ца гэ-

та нi коль кi не па да рва ла. Прос та лю-

дзi, су стра ка ю чы яго — на ват праз 

га ды — мiж во лi ўспа мi на лi вяр тан не 

з вой ска i ўсмi ха лi ся.

Iры на Са ла та,

Грод на.

АД ЖОН КI НI ЧО ГА 
НЕ СХА ВА ЕШ

Наш Мi хась — хло пец доб ры, пра-

ца вi ты, вя сё лы. Сам вяс ко вы, але 

ажа нiў ся з мiн чан кай: пры яз джа ла яго 

Алач ка на ле та да цёт кi ў су сед нюю 

ха ту, так i па зна ё мi лi ся. Сва я кi дзяў-

чы ны не над та ха це лi та го вя сел ля, бо 

яна ўнi вер сi тэт за кан чва ла, а жа нiх у 

шко ле быў двое чнiк, пас ля ар мii пра-

ца ваў у кал га се. Але ж — ка хан не...

Так што Мi хась ужо га доў трыц цаць 

як ста лiч ны жы хар, пра цуе то на бу-

доў лi, то на ра мон це ма шын. А жон ка 

i сын у яго — «iн тэ лi ген ты» (так ён iх 

на зы вае — цi то здзек лi ва, цi то па-

блаж лi ва) — абод ва пра гра мiс ты.

Але ж i род ную вёс ку Мi хась не за-

бы вае, хоць баць кi яго ныя даў но па-

мер лi. Кож ныя вы хад ныя ўлет ку тут i 

ў ад па чы нак пры яз джае. Ала яго так-

са ма з iм. Мо жа, не над та i хо ча, але 

ёсць у му жа ад на за га на: як толь кi ў 

вёс цы з'я вiц ца — са бу тэль нi кi тут як 

тут. А ён ах во чы кам па нiю пад тры-

маць. Жон ка тых хаў рус нi каў да лей за 

брам кi не пус кае, а вось ка лi рап там 

Мi хась адзiн апы нец ца... Ка ра цей, гiс-

то рыя мно гiм зна ё мая.

Дык вось ад ной чы ў баць коў скую 

ха ту пры ехаў Мi хась без сва ёй па ла-

вi ны i на ват без це шчы (бо, ка лi што, 

Ала сваю ма цi з iм ад праў ля ла). Жон-

ка стро га на ка за ла: гля дзi, не пi, бо я 

ўсё роў на да зна ю ся! На каз на ка зам, 

але ж пад вок на мi пры яце лi ста яць!

Гу дзе лi цэ лы дзень, а пад ве чар, 

вы пра вiў шы гас цей, стом ле ны гас-

па дар улёг ся на ка на пу пе рад тэ ле-

вi за рам. У той час толь кi ад клю чы лi 

ана ла га вае тэ ле ба чан не i не ўсе вяс-

коў цы яшчэ па спе лi ку пiць пры стаў кi 

цi но выя эк ра ны, а ў Мi ха ся ўжо ўсё 

ў па рад ку бы ло — пры вёз з Мiн ска 

но вую пры стаў ку, пад клю чыў, на ла-

дзiў — гля дзi не ха чу. Вось i ля жаў на 

ка на пе, ка на лы пе ра клю чаў, па куль 

сон пад ней кi кан цэрт не зма рыў...

Пра чнуў ся га дзi ны ў тры но чы. 

Га ла ва ба лiць, сма га ду шыць, у ха-

це — хоць во ка вы ка лi... Толь кi тэ ле-

вi зар у ку це све цiц ца... Пры чым не як 

дзiў на — эк ран чор ны, а па ся рэ дзi-

не — круг лае бла кiт нае воч ка i неш та 

дроб на-дроб на (зда лёк ды сп'я на i не 

вi даць) пад iм на пi са на.

I тут да Мi ха ся дай шло! Не здар-

ма ж Ал ка па гра жа ла, што пра ўсё да-

ве да ец ца. Пра гра мiс ты чор та вы! Праз 

тэ ле вi зар за мной са чыць уз ду ма лi!

Сха пiў Мi хась ма бiль ны — да вай 

жон цы зва нiць, вы каз ваць усё, што 

пра iх, «iн тэ лi ген таў», ду мае.

А тая спа чат ку ды спра сон ку не 

зра зу ме ла, што ён хо ча ад яе ў тры 

но чы, а зра зу меў шы, спа ло ха ла ся: да-

пiў ся му жык да бе лай га рач кi!

Ра нi цай, як толь кi раз вiд не ла, яна 

пры мча ла на ма шы не ў вёс ку.

Мi хась доў га цiс каў па пуль тах, 

спра бу ю чы знай сцi до каз «шпi я на-

жу». Нi чо га не атрым лi ва ла ся — эк-

ран то свя цiў ся роў ным бла кiт ным, 

то на строй ваў ся на ней кi ка нал. «Ну 

што, да пiў ся?» — здзек лi ва пы та ла 

жон ка. Ён ужо i сам быў га то вы ў тое 

па ве рыць, але тут на пуль це вы пад-

ко ва на цiс нуў на ней кую кноп ку, ад-

клю чыў шы пры стаў ку. «Ага! Вось яно, 

вось! Гэ та, пэў на, ма лы ў Мiн ску зноў 

ва шу ка ме ру пра кля тую ўклю чыў, 

пра гра мiс ты чор та вы!» — за ля ман-

та ваў Мi хась. Ала па ды шла блi жэй, 

пры гле дзе ла ся i... упа ла ад сме ху. На 

чор ным эк ра не пад бла кiт ным круж-

ком дроб ны мi лi та ра мi бы ло на пi са на: 

«Ня ма сiг на лу»...

З та го ча су Мi хась да во лi час та 

пры яз джае ў вёс ку адзiн. Ала яго спа-

кой на ад пус кае, бо ве дае: пiць больш 

не бу дзе. I праў да: хо дзiць Мi хась як 

шкель ца, сяб роў у ха ту не пус кае. Ба-

iц ца: цi ма ла яшчэ што здас ца з п'я ных 

ва чэй. Дый два пра гра мiс ты ў ха це, 

хто iм ве рыў. Мо жа, i праў да ўжо ка-

мер не дзе на ста вi лi?..

Эмi лiя Ка ва леў ская,

Дзяр жын скi ра ён.

НЕ ТОЙ ГРЭХ...
На ра кае цёт ка Во ля,

Што ў яе бла гая до ля,

I «сю жэт» — ста ры як свет:

Маў ляў, Пёт ра з ма ла до сцi

Быў зу сiм ня рэд кiм гос цем

У пры го жань кiх ка бет.

Ва ла сы iм Воль га рва ла,

А ўжо ж му жу вы да ва ла!..

Не ад ной чы за гра хi

Меў, бя дак, па ёк су хi...

Але ж тол ку не ба га та:

— Баб нiк!

Хо дзiць да Ага ты!..

У ад каз су сед ка Лю ся:

— Ба ра нiць я не бя ру ся

Твай го му жа,

толь кi ж ён

Ду жа лю бiць са ма гон.

Як, да рэ чы, й мой Ан тось...

«Хо бi» гэт кае ў iх ёсць —

Зню хаць

(не вя до ма й як?!),

Дзе за ка пае пяр шак...

Да Ага ты пруць удвух...

Так што Пёт ра твой — не зух,

Не лю бо шчаў ён шу кае —

Сма гу, ду рань, на та ляе!

...Быц цам доб рая на вi на,

Жон ка дзя ка ваць па вiн на.

Ды ў ад каз — са злос цю: «Эх!

Хоць не той,

а ўсё-ткi грэх!»

Га лi на Нi чы па ро вiч,

вёс ка Ма гiль на,

Уз дзен скi ра ён.

НЕХ ТА ГУБ ЛЯЕ?
НЕХ ТА ЗНА ХО ДЗIЦЬ!

На па чат ку 60-х га доў мi ну ла га ста-

год дзя кра мы ў глы бiн цы бы лi бед ныя. 

Неш та доб рае пры дбаць (аль бо, як 

та ды ка за лi, да стаць) мож на бы ло хi-

ба ў вя лi кiх га ра дах. Мне па трэ бен 

быў плашч, а мая пры яцель ка еха ла 

ў Маск ву. Вось я i па пра сi ла, каб зра-

бi ла мне лас ку — пры вез ла. Я, вя до-

ма, лю бы ўзя ла б, але ж па шчас цi ла: 

плашч быў чор нень кi, хо ра ша па шы ты 

i як раз жа май го па мер чы ку!

Спа да баў ся, ка ра цей, та му я хут ка 

ў яго пры бра ла ся, з'ез дзi ла ў Мiнск — 

вяр та ю ся на зад. На двор'е доб рае, 

у ва го не, зда ец ца, цёп ла, та му плашч 

я зды маю i ве шаю по бач. Цяг нiк тым 

ча сам кра на ец ца... А мне маё мес ца 

неш та не па да ба ец ца. Я ўзя ла ды пе-

ра се ла на iн шае.

...Праз коль кi ча су пад' яз джаю да 

стан цыi Ра жан ка (я та ды ў Шчу чын-

скiм ра ё не пра ца ва ла), як заў сё ды 

за га дзя па ды хо джу да вы ха ду. Стаю 

там яшчэ i гля джу на плашч. Ду маю: 

«Гэ та ж трэ ба — у не ка га та кi ж са мы, 

як мой. I як быц цам зда лё ку пры ве-

зе ны...»

Вый шла з ва го на, прый шла да моў, 

дзет кам гас цiн цы па раз да ва ла, жы ву. 

А пла шча не хут ка ха пi ла ся — ка лi 

апра нуць са бра ла ся, дзён праз не-

каль кi дзён. Ша фу рас чы нi ла — яго 

ня ма. Ду маю: «Цi ка ва, дзе ж ён мог 

дзец ца?»... I толь кi тут пе рад ва чы ма 

«кар цi на» з цяг нi ка...

Ра бiць ня ма ча го — рас каз ваю му-

жу, а са ма аж пла чу па той рэ чы.

А вось гас па дар — не. Ён больш 

мя не па шка да ваў — па гла дзiў па ва-

ла сах, ска заў: «Доб ра, што га ла ва 

яшчэ моц на тры ма ец ца, а то i яе, му-

сiць, па ве сi ла б не дзе».

...На сён няш нi ро зум, мож на бы ло б 

не ку ды звяр нуц ца, па шу каць сваю 

згу бу, а на той — спа чат ку па пла ка ла, 

па га ра ва ла, а по тым... па ра да ва ла ся, 

бо нех та ж знай шоў мой пла шчык i, як 

ду маю, з ра дас цю зна сiў.

Яў ге нiя Ку ле вiч,

вёс ка Ся лец, Смар гон скi ра ён.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян цi на ДОЎ НАР.

Фес ты ва лім!Фес ты ва лім!

ПЕС НЯ ГУ ЧЫЦЬ...
У Ма гі лё ве сустракаюць му зыч ны фес ты ва ль 

«За ла ты шля гер — 2019». 
Прывітанне ўдзельнікам накіраваў Прэзідэнт
Афі цый нае ад крыц цё фес ты ва лю ад бу дзец ца сён ня, 

1 ліс та па да, але ўжо ўчо ра ама та ры твор час ці Мі ка-

лая Рас тар гу е ва і яго ка лек ты ву «Лю бэ» атрым лі ва лі 

аса ло ду ад вы ступ лен ня сва іх ку мі раў. 

А лі та раль на за не каль кі хві лін да гэ та га ад бы ла ся прэс-

кан фе рэн цыя з удзе лам ар га ні за та раў. Яны на га да лі, што, 

між на род ны му зыч ны фес ты валь «За ла ты шля гер» упер-

шы ню быў ар га ні за ва ны ў ліс та па дзе 1995 го да пры пад-

трым цы Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі. За га-

ды іс на ван ня ў ім пры ня лі ўдзел сот ні пры зна ных май строў 

су свет на га мас тац тва больш чым з 25 кра ін.

Усе шэсць дзён сё лет ня га фес ты ва лю рас пі са ны па хві лі-

нах. Сён ня ў свя точ ным кан цэр це, пры све ча ным ура чыс та му 

ад крыц цю фес ты ва лю, вы сту пяць вя до мыя зор кі ра сій скай 

і бе ла рус кай эст ра ды Ка ця ры на Шаў ры на, Ана толь Яр мо-

лен ка, Тац ця на Бу ла на ва, Іна Афа нась е ва, Іс куі Аба лян, Ігар 

Са ру ха наў, Са со Паў лі яш ві лі, та ле на ві ты бра зіль скі гі та рыст 

Joander Santos, ад на з са мых яр кіх ва ка ліс так аме ры кан-

скай соўл-му зы кі Sy Smіth, за вад ны бе ла рус кі гурт «Ляль кі 

Кар па рэйшн», ста ры доб ры ка лек тыў «Прэм' ер-мі ністр», а 

за раз прос та «ПМ», зор кі 90-х — ня мец кі гурт «Bad Boys 

Blue» і ін шыя. У най блі жэй шыя дні ама та раў джа за вай 

му зы кі ча кае за хап ляль ная пра гра ма «Джаз без ме жаў». 

З соль най пра гра май вы сту піць ха рыз ма тыч ны Ва ле рый 

Ме ла дзэ. За вер шыць фес ты валь ны ты дзень госць з Фран-

цыі Ры шар Галь я на ў су пра ва джэн ні за слу жа на га ка лек ты-

ву Бе ла ру сі ар кест ра на род ных ін стру мен таў імя на род на га 

ар тыс та Бе ла ру сі Ле а ні да Іва но ва.

Усе кан цэр ты ад бу дуц ца на ад ной пля цоў цы — у Па ла цы 

куль ту ры воб лас ці. Цэ ны на бі ле ты ад 20 да 100 руб лёў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Су пра цоў нi кi Мас коў ска га РУ УС ста-

лi цы вы свет лi лi асо бу га ра джа нi на, 
якi з ху лi ган скiх на ме раў па шко дзiў 
аў та ма бiль Volvo ХС90.

Як ака за ла ся, 18-га до вы хло пец на пя рэ-
дад нi здзяйс нен ня зла чын ства прый шоў у 
гос цi да сва ёй сяб роў кi. Пад час ста сун каў 

ма ла ды ча ла век пра па на ваў зна ё май зняць 

вi дэа ро лiк у жар таў лi вай фор ме — так зва-

ны «пранк». Хло пец узяў ка вун i вы кi нуў 

яго з акна. Ка вун упаў на ла ба вое шкло 

аў та ма бi ля, пры пар ка ва на га пад вок на мi 

до ма, раз бiў шы яго. Вя до ма, што ма ла ды 

ча ла век пры знаў сваю вi ну i кам пен са ваў 

шко ду па цяр пе ла му. Па iн фар ма цыi ГУ УС 

Мiн гар вы кан ка ма, ра ней ён да кры мi наль-

най ад каз нас цi не пры цяг ваў ся.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

СКI НУЎ 
НА МА ШЫ НУ... 

КА ВУН

Ну і ну!Ну і ну!


