
17 кастрычніка 2013 г. ЖЫЦЦЯПІС 7
Куль тур ная пра він цыяКуль тур ная пра він цыя  ��

БЯ ЛЫ НІ ЧЫ 
НА «КА ЛО НЕ СЛА ВЫ»
У ра ён ным цэнт ры працуе вы ста ва вя до ма га 

бе ла рус ка га мас та ка Вік та ра Аль шэў ска га
Куль ту ра мае вы то кі, і для твор чых лю дзей яна па чы на ец ца з ма лой 
ра дзі мы. Вік тар Аль шэў скі на ра дзіў ся ў вёс цы Ву голь шчы на на Бя-
лы ніч чы не, і свой твор чы шлях па чаў з ма люн ка ры ца ра на сця не 
ха ты. Сён ня ён — пра фе сар, кі раў нік Цэнт ра су час ных мас тац тваў, 
лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі. Ад нак са ста лі цы мас так час та 
вяр та ец ца ў род ныя мяс ці ны, каб па дзя ліц ца твор чы мі зда быт ка мі 
і на тхніц ца на но выя.

— Куль ту ра заў сё ды па чы на ец ца з пра він цыі, — упэў не ны Аль шэў скі. 
— Вя лі кія га ра ды, якія вы рас лі, ча сам раз бу ра юць ней кі та кі фі ла соф скі 
на строй. Той, пра які мы га во рым — ад зям лі.

Бя лы ніц кі ра ён ны мас тац кі му зей імя Ві толь да Бя лы ніц ка га-Бі ру лі прад-
ста віў тво ры зем ля ка, аб' яд на ныя пад наз вай «Ка ло на сла вы». Вы ста ва 
пры све ча на 60-год дзю Вік та ра Аль шэў ска га.

— Мас та кі вяр та юц ца да до му, да род на га па ро га, каб па ка заць вы ні кі 
сва ёй пра цы, — ска заў на ад крыц ці на мес нік стар шы ні Ма гі лёў ска га абл-
вы кан ка ма Ва ле рый МА ЛА ШКА. — Кар ці ны Аль шэў ска га ні бы та пра клад-
ва юць мас ток па між мі ну лым і бу ду чы няй, і бу ду чы ня гэ тая пры ем ная.

На вы ста ве ў Бя лы ні чах — больш за два дзя сят кі мас тац кіх па лот наў. 
На «Ка ло ну сла вы» па стаў ле ны на цы я наль ныя і куль тур ныя каш тоў нас ці 
кра і ны. Тво ры ма юць свой па зна валь ны стыль: но выя фор мы пад крэс лі ва-
юць сут насць. Тут ёсць і кар ці ны, якія Вік тар Аль шэў скі па да рыў ра ён на му 
му зею: на прык лад, «Кан верт для Бя лы ніч» з вы явай Ві толь да Бя лы ніц ка-
га-Бі ру лі, яко га мас так на зы вае «свят лом, за якім заў сё ды ішоў».

— Бя лы ні чы і мая ра дзі ма заў сё ды зна хо дзяц ца на ка ло не сла вы: яны 
на тхня юць мя не і да юць маг чы масць для ства рэн ня но вых тво раў, — ска заў 
мас так. — А ўво гу ле, кож ны з нас па ві нен на гэ тую ка ло ну сла вы ства раць 
неш та но вае, сваё ад мет нае, што бу дзе з'яў ляц ца част кай на шай куль ту ры.

Юбі ля ра ў Бя лы ні чах він ша ва лі, ра бі лі па да рун кі. Вы лу чы лі ся да ры 
Цях цін ска га сель са ве та, дзе мес ціц ца род ная вёс ка Вік та ра Аль шэў ска га: 
ко шык чыр во ных спе лых яб лы каў і жу ра ві ны з мяс цо ва га ле су. А на род ны 
ан самбль «Жу ра він ка» вы ка наў вя сё лыя пры пеў кі пра зем ля коў. У тым лі ку 
і пра са мо га мас та ка. Мас так вы ка заў удзяч насць зем ля кам і ўсёй Ма гі лёў-
шчы не, та му што лі чыць яе «са мым пры го жым і са мым шчы рым кра ем».

— Ка лі ў мя не не га тыў ны на строй, я зна хо джу ў кар ці нах Аль шэў ска га 
па зі тыў, гэ та са мае га лоў нае. І ка лі ён пры во зіць свае ра бо ты, то ў іх ён ня се 
сваю цеп лы ню, — пры знаў ся на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня ідэа ла гіч-
най пра цы, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма 
Ана толь СІН КА ВЕЦ.

Урэш це Вік тар Аль шэў скі за га сіў свеч кі на імя нін ным тор це і... ад ра зу 
ўсім рас ка заў пра сваё вя лі кае жа дан не:

— Я за га даў, каб у Бя лы ні чах ства ры лі вя лі кі му зей, якім ён і па ві нен быць на 
ра дзі ме та ко га мас та ка, як Бя лы ніц кі-Бі ру ля, — ска заў юбі ляр. — І каб са бра лі 
там са мыя леп шыя тво ры мас та коў, якія на ра дзі лі ся на Бя лы ніч чы не.

Ня хай спраў дзіц ца та кое доб рае жа дан не!
Іло на ІВА НО ВА. Фо та аў та ра. Бя лы ні чы.

На за крыц цi фес ты ва лю Юрыя Баш ме та вы сту-
паў скры пач Мак сiм Вен ге раў. I гэ та са праў ды 
цуд! Асаб лi ва, ка лi чу еш, як у ру ках май стра 
жы ве iн стру мент, рас па вя дае гiс то рыi жыц ця 
iн шых i до рыць жыц цё.

До рыць жыц цё на ват лi та раль на. Та му што ў адзiн 
са сва iх воль ных ве ча роў у Мiн ску скры пач даў даб ра-
чын ны кан цэрт у пад трым ку дзяў чын кi, якая па ку туе 
на ан ка ло гiю.

13-га до вая Ма ры на Лас ку то ва пры еха ла на ля чэн-
не ў Бе ла русь з Укра i ны: юная гiм наст ка знай шла ра-
зу мен не i жа дан не да па маг чы ў сва iх ка лег з iн шай 
кра i ны (ча го не бы ло на ра дзi ме). 
Яна ля чы ла ся ў Кi е ве, але не вель мi 
па спя хо ва, пра цяг ля чэн ня ад ра ку 
па ра i лi пра хо дзiць у ан ка ла гiч ным 
цэнт ры ў Бе ла ру сi. Сям'я Ма ры ны 
звяр ну ла ся па пад трым ку да Iры ны 
Ля пар скай i бе ла рус кай Фе дэ ра цыi 
мас тац кай гiм нас ты кi. На шы гiм-
наст кi ад гук ну лi ся на крык аб да па-
мо зе: кож ная з сек цый па мас тац-
кай гiм нас ты цы па ста ра ла ся зра-
бiць свой унё сак, i на ват бiя тла нiст-
ка Да р'я До мра ча ва пад тры ма ла. I 
ка лi ўзнiк ла маг чы масць звяр нуц ца 
да лю дзей праз мас тац тва, яе ска рыс та лi най леп шым i 
цу доў ным чы нам, зла дзiў шы асоб ны даб ра чын ны кан-
цэрт на пры кан цы фес ты ва лю Юрыя Баш ме та.

Гэ та бы ло вель мi кра наль на: вя лi кi му зы кант Мак-
сiм Вен ге раў, якi ад гук нуў ся на пра па но ву, звяр таў ся 
са сцэ ны ме на вi та да Ма ры ны i яе ма мы, якiя са шпi-
та ля пры еха лi на кан цэрт. На са мрэч Вен ге ра ва ча ка лi 
на фес ты ва лi Баш ме та не каль кi га доў, i толь кi сё ле та 
му зы кант знай шоў акен ца ў сва iм шчыль ным гра фi ку 
— не, на ват шу каў зна рок. Вi даць, гэ та быў лёс, якi яго 
пры вёў сю ды дзе ля ней кай вы шэй шай мэ ты.

Мак сiм Вен ге раў iг раў вель мi пры го жую i ра ман тыч-
ную му зы ку, за якой ад чу ва ла ся на дзея:

— Я вель мi шчас лi вы быць у Бе ла ру сi, у Мiн ску. 
У свя до мым уз рос це я пер шы раз на вед ваю ста лi цу 
Бе ла ру сi, але бы ваў тут дзi цем 9-10 га доў. У мя не бы лi 
толь кi доб рыя ўспа мi ны пра гэ ты цу доў ны го рад. Ця пер 
я яго ад крыў на ноў. Ра ды ўдзель нi чаць у 8-м мiж на-
род ным фес ты ва лi Юрыя Баш ме та. Для мя не вель мi 
хва лю ю чы мо мант, што я меў маг чы масць да па маг чы 
дзяў чын цы Ма ры не Лас ку то вай. Гэ та наш сцiп лы ўнё-
сак у ад но жыц цё. Са праў ды, му зы ка здоль ная да па-
ма гаць. I кож ны раз, ка лi мы да па ма га ем не ка му, мы 
да па ма га ем у пер шую чар гу са бе, сва ёй ду шы.

— Цi бы ва лi яшчэ та кiя сi ту а цыi, ка лi вам «з ко-
лаў» да во дзi ла ся пры маць ра шэн не аб кан цэр це 
дзе ля доб рай спра вы?

— Я iг раю пэў ную коль касць кан цэр таў на ка рысць 
даб ра чын нас цi для шмат лi кiх ар га нi за цый. У мя не ёсць 

уста ноў ка жыц цё вая i ча ла ве чая: ад дай дзе ся цi ну. Ка лi 
Бог та бе дае — ад дай неш та з та го iн шым. Мне вель мi 
па шчас цi ла, што я стаў му зы кан там: увесь час су да кра-
на ю ся з цу да мi. Му зы ка — гэ та цуд, ча раў нiц тва. Му зы ка 
ўвесь час дае мне шмат маг чы мас цяў су стра кац ца з 
людзь мi, зна ё мiц ца, да вед вац ца пра iх. Так са ма я з'яў-
ля ю ся па слом доб рай во лi «ЮНI СЕФ». Гэ тая па са да 
да зва ляе мне ез дзiць па ўсiм све це i iг раць для да рос лых 
i дзя цей не толь кi ў цы вi лi за ва ных кра i нах, але i там, дзе 
кла сiч ную му зы ку, мо жа быць, нi ко лi не чу лi: у Тай лан дзе, 
ад ра зу пас ля вай ны ў Бос нii i Гер ца га вi не, ва Уган дзе, 
у Су да не. Мая мi сiя — iг раць для дзя цей. I тое, што ў 
Мiн ску ёсць маг чы масць да па маг чы ад ной дзяў чын цы 

— на са мрэч пра цяг ма ёй жыц цё-
вай уста ноў кi. Мая ма ма 20 га доў 
бы ла ды рэк та рам дзi ця ча га до ма. 
У дзi ця чым до ме яна ар га нi за ва ла 
му зыч ную шко лу, лю боў да дзя цей 
пе рад ала ся мне. Я за хоў ваю на шы 
ся мей ныя тра ды цыi. Ха чу ў гэ тым 
све це зра бiць свой сцiп лы ўнё сак. Я 
вель мi шмат iг раў даб ра чын ных кан-
цэр таў. Ад ной чы мы так са ма збi ра лi 
на апе ра цыю кан крэт на му ча ла ве-
ку, спарт сме ну ў Сла ве нii. Вель мi 
важ на ра зу мець: ад на ду ша — гэ та 
Су свет. Спа дзя ю ся, што Ма ры на 

Лас ку то ва ста не вель мi шчас лi вай дзяў чын кай. I ка лi 
вы рас це, то прос та за бу дзе, што з ёй ад бы ло ся.

— Для скры па ча важ на, з якiм iн стру мен там ён 
су iс нуе. Як вы шу ка лi сваю скрып ку?

— Ка жуць, што смы чок — гэ та пра цяг пра вай ру кi, 
скрып ка — на ту раль ны пра цяг i част ка ду шы скры па ча, 
тут па вiн на быць гар мо нiя. Ча сам iн стру мент цу доў ны i 
му зы кант так са ма вы дат ны, але ра зам яны не мо гуць су-
iс на ваць. Та кое бы вае. Я iг раў на шмат якiх iн стру мен тах 
— i пер ша клас ных, i ге нi яль ных: Стра ды ва ры, Гвар не ры i 
iн шых. Але па-са праўд на му зрад нiў ся з iн стру мен там, якi 
на ле жаў ле ген дар на му фран цуз ска му скры па чу Ру доль-
фу Крэй ца ру. На iм пла на ва ла ся вы ка нан не «Крэй ца ра-
вай са на ты». Гэ та ле ген дар ны iн стру мент. Мне вель мi 
па шчас цi ла, што ў 1998 го дзе я на быў яго на аў кцы ё не 
«Крыс цiс» у Лон да не. I хоць у мя не ёсць iн шыя iн стру мен-
ты, але з та го ча су на iн стру мен це Стра ды ва ры я iг раю 
боль шую част ку сва iх кан цэр таў. Што са мае цi ка вае, 
як кла сiч ны му зы кант я маю шчас лi вую маг чы масць не 
толь кi пры но сiць у за лы мас тац тва i вы кон ваць му зы ку, 
якая бы ла ство ра на 2, 3 цi 4 ста год дзi та му, але i пры но-
шу iн стру мент-ле ген ду. Гэ та па дзея ў пер шую чар гу для 
мя не, i ду маю, што i для пуб лi кi так са ма.

— Вас тры га ды за пра ша лi ў Мiнск на фес ты-
валь, толь кi сё ле та да ча ка лi ся. Але ку ды на кi роў-
ва е це ся пас ля?

— Мя не ча кае сям'я — доч кi, жон ка. Да лей кан цэрт 
у Iз ра i лi, а по тым вя лi кае тур нэ па Еў ро пе з поль скiм 
ка мер ным ар кест рам, у асноў ным у Гер ма нii, так са ма 
бу дуць Лон дан, Па рыж, Бру сель, Ант вер пен.

— Вы за хоў ва е це свой гра фiк — 150 кан цэр таў 
за год?

— 150 кан цэр таў ня ма. Па жыць жа так са ма хо чац-
ца...

Ла ры са ЦI МО ШЫК.

З ад кры тай ду шойЗ ад кры тай ду шой  ��

МУ ЗЫ КА ЯК ЦУД
Леп шы скры пач све ту Леп шы скры пач све ту 

на най вы дат ней шым iн стру мен це на най вы дат ней шым iн стру мен це 
iг раў у Мiн ску даб ра чын ны кан цэртiг раў у Мiн ску даб ра чын ны кан цэрт

Гiм наст ка Лю боў ЧАР КА ШЫ НА:
— Для мя не му зы ка — гэта лекі 

для ду шы. Але ж мы мо жам не толь кi 
ду шу вы ле чыць му зы кай, а ма ем маг-
чы масць да па маг чы ча ла ве ку — гэ та 
вя лi кая спра ва. У све це шмат цу даў. I 
тое, што цу доў ны ча ла век, му зы кант 
вы ра шыў па тра цiць свой воль ны час 
— гэ та чар го вы цуд све ту. Ха це ла ся 
б, каб Ма ры на ад чу ла, якiя цу ды ад бы-
ва юц ца дзе ля яе вы ра та ван ня.

Пас ля пра мя нё вай тэ ра пii Ма ры не спат рэ бiц ца 
вель мi да ра гое ля чэн не. Для даб ра чын ных ах вя ра-
ван няў ад кры ты ра ху нак: «АСБ Бе ла рус банк», фi лi ял 
№ 614/ 143, ра ху нак да за па тра ба ван ня № 01022400, 
атры маль нiк Лас ку тоў Ана толь Ана толь е вiч.

Су час ны раз лікСу час ны раз лік  ��

«Бел карт» мож на рас плач вац ца ў ін тэр нэ це
Маг чы масць аплач ваць па куп кі ў ін тэр нэ це ў тры маль ні каў «Бел-
карт» Бе ла рус бан ка з'я ві ла ся ў каст рыч ні ку, а пер шая ан лайн-
апе ра цыя па гэ тай карт цы бы ла здзейс не на ў ін тэр нэт-кра ме 
shop.mts.by, па ве да мі лі ў прэс-служ бе кам па ніі МТС.

Між ін шым, за лі чэн не срод каў ад бы ва ец ца без збі ран ня ка мі сіі. Да дат ко-
вую бяс пе ку ін тэр нэт-пла ця жоў «Бел карт» за бяс печ вае тэх на ло гія «Ін тэр-
нэт Па роль Бел карт». Ідэн ты фі ка цыя тры маль ні ка пра во дзіц ца пры ўвод зе 
рэ кві зі таў карт кі і па ро ля. За рэ гіст ра ваць яго мож на з да па мо гай сэр ві саў 
дыс тан цый на га бан каў ска га аб слу гоў ван ня «М-бан кінг» і «Ін тэр нэт-бан-
кінг». Сён ня ў аба ра чэн не ўжо вы пу шча на звыш 5 міль ё наў кар так аплат най 
сіс тэ мы «Бел карт». Што ме сяц на до лю «Бел карт» пры па дае больш за 35% 
без на яў ных пла ця жоў, якія здзяйс ня юц ца аба не нта мі ў ка сах МТС.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

Га на рым ся Ва мі, Лю боў Мі ка ла еў на!
Він шу ем бы ло га ды рэк та ра клу ба прад пры ем ства «Ды ва ны Брэс та» (1989—

2007), а ця пер на мес ні ка стар шы ні аб лас но га ад дзя лен ня Са ю за пісь мен ні каў 
Бе ла ру сі Лю боў Мі ка ла еў ну Кра сеў скую з юбі ле ем. Зы чым Вам, ша ноў ная Лю боў 
Мі ка ла еў на, ура джэн цы вёс кі Ма і се еў ка Крас на яр ска га краю, і ў бу ду чы ні гэ так жа 
ак тыў на пра ца ваць на ка рысць яд нан ня бе ла рус ка га і ра сій ска га на ро даў, а так са-
ма на ка рысць ак ты ві за цыі лі та ра тур на га пра цэ су ў бе рас цей скім краі, у тым лі ку і 

праз тра ды цый ныя фес ты ва лі рус кай паэ зіі ў Брэс це.
Ня хай тры ва лае зда роўе, ра ней шае імк нен не шмат па да рож ні чаць і 

ўдзель ні чаць у шмат лі кіх між на род ных кон кур сах, а так са ма на тхнен-
не ні ко лі не па кі да юць Вас, хай ра ду юць чы та чоў но выя паэ тыч ныя 
збор ні кі. Бу дзем ра ды ба чыць і слу хаць Вас і ва шых ка лег па пя ры 
ў нас на прад пры ем стве. Лю боў Мі ка ла еў на, га на рым ся Ва мі!

Ад мі ніст ра цыя і ка мі тэт праф са ю за ААТ «Ды ва ны Брэс та».
УНП 200303805
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ТРЫ РА ЗЫ ЗА РУ ЛЁМ «ПАД МУ ХАЙ»
Ма ла до га ва дзі це ля, які лю біў ез дзіць у не цвя-
ро зым ста не, урэш це арыш та ва лі.

— Гэ ты 23-га до вы хло пец пер шы штраф — 27 ба-
за вых ве лі чынь — за кі ра ван не аў та ма бі лем у ста не 
ал ка голь на га ап'я нен ня атры маў у лю тым. У кра са ві ку 
зноў па паў ся су пра цоў ні кам ДАІ пад час яз ды ў не цвя-
ро зым ста не. Яму да дат ко ва быў пры зна ча ны штраф 
— ужо 70 ба за вых ве лі чынь, а так са ма на пяць га доў 
яго па зба ві лі пра ва кі ра ван ня аў та ма бі лем, — рас ка-
за ла Свят ла на РА МА НОЎ СКАЯ, на мес нік пра ку ро ра 
Мёр ска га ра ё на.

Але і на гэ ты раз гра ма дзя нін пра віль ных за ха-
даў не зра біў. Вы піў шы до ма пі ва, хло пец вы ра шыў 
пра ка ціц ца. І не па га ша ная су дзі масць не спы ні ла. 
Рэ цы ды віс ту пры зна чы лі ў якас ці па ка ран ня арышт 
на тры ме ся цы і яшчэ на пяць га доў па зба ві лі пра ва 
са дзіц ца за руль транс парт на га срод ку.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ЗА РУЛЬ ПАС ЛЯ ВЯ СЕЛ ЛЯ
Жы хар Іва на ва гу ляў на вя сел лі ў ін шым го ра дзе з 

усёй сям' ёй. І як вы свет лі ла ся, ні ў чым са бе не ад маў-
ляў. За тым ён па са дзіў у ма шы ну ча ты рох не паў на лет ніх 
дзя цей, сеў за руль і па ехаў. На да ро зе пад Коб ры нам 
яго спы ні лі су пра цоў ні кі ДАІ, аб сле да ван не па ка за ла 
2,4 пра мі ле ал ка го лю ў кры ві. Ці на ву чаць ча му ад мі-
ніст ра цый ныя за ха ды гра ма дзя ні на, для яко га бяс пе ка 
ўлас ных дзя цей ні чо га не зна чыць, не вя до ма.

Яна СВЕ ТА ВА.

СУ ТЫК НУ ЛІ СЯ АЎ ТО БУС І «КА МАЗ»
Ран кам на 51-м кі ла мет ры МКАД, як мяр ку ец ца, 
гру за вы аў та ма біль стаў пры чы най да рож на-
транс парт на га зда рэн ня: ён су тык нуў ся з па-
са жыр скім «МА Зам».

У са ло не аў то бу са марш ру та «ДС «Кар бы ша ва» 
— «ДС «Паў ноч ныя мо гіл кі» ў гэ ты час зна хо дзі лі-
ся 10 ча ла век. Пад час ава рыі па цяр пеў адзін з іх 
— 61-га до вы муж чы на. Яго шпі та лі за ва лі з чэ рап-
на-маз га вой траў май лёг кай сту пе ні. А вось 33-га-
до вы кі роў ца гру за во га аў та ма бі ля атры маў та кую 
ж траў му цяж кай сту пе ні, да та го ж яго да вя ло ся 
да ста ваць з са ло на вы ра та валь ні кам — пры су тык-
нен ні муж чы ну за ціс ну ла.

ПА ЦЯР ПЕЎ АД РАЗ РЫ ВУ БЕН ЗА БА КА
У Мін ску пры ра мон це бен за ба ка гру за во га аў та-

ма бі ля па цяр пеў звар шчык.
Зда рэн не ад бы ло ся на тэ ры то рыі пры ват на га 

прад пры ем ства па ра мон це ве лі ка груз ных аў та ма-
бі ляў блі жэй да абе ду. Муж чы на быў траў мі ра ва ны 
пад час пра вя дзен ня зва рач ных ра бот па ліў на га ба ка 
аб' ёмам 800 літ раў. Апош ні, зня ты з гру за во га аў та-
ма бі ля, у гэ ты час ра за рва ла. У вы ні ку 51-га до вы 
ра бот нік атры маў чэ рап на-маз га вую траў му і пе ра-
лом пра ва га пля ча. У баль ні цу муж чы ну да ста ві лі ў 
цяж кім ста не.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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