
Ня гле дзя чы на тое, што ўсе 
кар ці ны змя ша юц ца ў агуль ным 
кон кур се, пра ду гле джа ны тры 
ўзна га ро ды, якія атры мае іг ра-
вы, да ку мен таль ны і ані ма цый ны 
філь мы, а пры су джаць іх бу дзе 
асоб нае між на род нае жу ры.

«Ліс та пад» не зні жае план-
ку. У кон курс бу дуць ада бра ны 
філь мы, якія ад па вя да юць та-
му ўзроў ню, які най буй ней шы 
кі на фо рум кра і ны за пыт вае. 
На ват ка лі ўдзель ні каў бу дзе 
няшмат, мож на быць упэў не-
ным: яны вар тыя ўва гі і ацэн-
кі. Та кім чы нам, у пра гра ме (не 
важ на, коль кі філь маў яна ў 
ся бе змес ціць) мож на ўба чыць 
кар ці ну су час най бе ла рус кай 
кі на твор час ці.

Па ча так пры ёму за явак аб-
ве шча ны ад нос на ня даў на, ад-
нак з тых філь маў, што па спе лі 
да слаць у ды рэк цыю кі на фес-
ты ва лю, ужо, ка жуць, мож на 
неш та вы лу чаць.

«Бе ла рус кае кі но так ці інакш 
заў сё ды пры сут ні ча ла ў пра гра-
ме кі на фо ру му. Гэ та і «Кін дэр ві-
лей скі пры від» Але ны Ту ра вай, 

і «У ту ма не» Сяр гея Лаз ні цы, 
і «Ро ля» Кас ту ся Ла пу шан ска-
га, — ка мен туе ды рэк тар пра-
грам іг ра во га кі но кі на фес ты-
ва лю Ігар СУ КМА НАЎ. — Мы 
па ды хо дзім да вы ба ру кон курс-
ных кар цін з па вы ша ны мі па тра-
ба ван ня мі. Філь мы-ўдзель ні кі — 
гэ та філь мы, якія ма юць сур' ёз-
ную рэ пу та цыю, уз на га ро ды на 
аў та ры тэт ных кі на фо ру мах. Не-
ка то рыя аб ме жа ван ні так са ма 
не да зва ля юць нам за пра шаць 
ма лыя фор мы, бо мы пра цу ем у 
асноў ным з фар ма там поў на га 
мет ра. У су вя зі з гэ тым бе ла рус-
ка му кан тэн ту бы вае скла да на 
да лу чыц ца да фес ты ва лю. Нам 
важ ны го нар мун дзі ра. З дру-
го га бо ку, «Ліс та пад» па ві нен 
мець неш та, звя за нае з на цы-
я наль ным кі но. Та му мы вы ра-
шы лі па спра ба ваць зра біць на-
цы я наль ны кон курс, не ста вя чы 
філь траў. Мы пры ма ем поў ны 
метр, ка рот кі метр, ані ма цый-
нае, да ку мен таль нае, вя до мае, 
не вя до мае — лю бое кі но.

Кры тэ рый ад бо ру ўсё роў-
на да во лі вы со кі. Мы раз гля-

да ем толь кі тыя філь мы, якія 
ма юць да чы нен не да па няц ця 
«мас тац тва кі но». Нас ці ка вяць 
бе ла рус кія аў та ры, якія спра-
бу юць вы ка заць неш та звя за-
нае з са ма ідэн ты фі ка цы яй. І не 
важ на, у якой част цы све ту яны 
жы вуць».

Гэ ты кон курс, ка лі ён са-
праў ды пра па нуе не пра дукт, 
а мас тац тва, здоль ны за явіць 
пра бе ла рус кае кі но на між на-
род ным фес ты ва лі, што па він-
на згу ляць на ру ку яго імі джу. 
Па куль не вя до ма, коль кі кар цін 
бу дзе ўдзель ні чаць у кон кур-
се. Але на ват ка лі ад па вед ных 
кры тэ ры ям ад бо ру кар цін бу дзе 
некалькі — яны на на леж ным 
уз роў ні прад ста вяць на цы я-
наль нае кі но.

«На ша ўяў лен не пра бе-
ла рус кае кі но час цей за ўсё 
за па ра ле ле на з пра дук там 
«Бе ла русь філь ма». Між тым 
пе ры я дыч на ўсплы ва юць ці ка-
выя ра бо ты ма ла дых аў та раў. 
На ша за да ча — кі нуць не вад і 
неш та з ім вы цяг нуць. Па куль 
што скла да на ска заць, што мы 
з яго атры ма ем. Я поў ны ап ты-
міз му, бо за не вя лі кі тэр мін з 
тых ча соў, як аб ве шча ны ад бор, 
ба чу ці ка выя пра цы, якія ў мя не 
вы клі ка юць эн ту зі язм», — пра-
доў жыў Ігар Су кма наў.

ХХІ Мін скі між на род ны кі на-
фес ты валь «Ліс та пад» у гэ тым 
го дзе ад бу дзец ца з 7 па 14 ліс-
та па да і, тра ды цый на, абя цае 
стаць свя там «мас тац тва кі но», 
яко га нам так не ха пае.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.
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Для Мі кі ты Цяп ко ва 
з да не цка га го ра да 
Хар цызск пер шы ў 

гэ тым на ву чаль ным 
го дзе зва нок пра гу чаў у 

ма гі лёў скай шко ле № 26. 
У на шу кра і ну ён ра зам 
з баць ка мі і ста рэй шым 

бра там Мак сі мам пры ехаў 
8 жніў ня. Сям'я і так 

ме ла на мер за стац ца тут 
на заў сё ды. А ця пер, пас ля 

з'яў лен ня Ука за Прэ зі дэн та 
«Аб зна хо джан ні 

гра ма дзян Укра і ны ў 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь», 

дзя ку ю чы яко му быў 
вы ра ша ны цэ лы комп лекс 

праб лем, гэ тае жа дан не 
толь кі ўма ца ва ла ся.

У род ным Хар цыз ску Мі кі та 
скон чыў 8 кла саў. Не спа дзя ваў-
ся, што апош ні раз ба чыц ца са 
сва і мі школь ны мі сяб ра мі. За раз 
яны спіс ва юц ца па ін тэр нэ це. З 
іх вя лі ка га кла са, дзе ра зам ву-
чы лі ся 28 ча ла век, у Хар цыз ску 
ні ко га не за ста ло ся.

Ра ман і Ксе нія Цяп ко вы яшчэ 
да та го, як ра зам з сы на мі се-
лі ў свае «Жы гу лі», ве да лі, што 
бу дуць шу каць шчас це ў Бе ла-
ру сі. Яны — ка рэн ныя жы ха ры 
Да не цкай воб лас ці, але на Ма-
гі лёў шчы не ў іх доб рыя сяб ры, з 
які мі яны па зна ё мі лі ся ў ся бе на 
ра дзі ме. Ка лі па чаў ся кан флікт у 
паўд нё ва-ўсход няй част цы кра-
і ны, гас цін ныя бе ла ру сы за пра-
сі лі сям'ю да ся бе. І Цяп ко вы не 
ста лі спа ку шаць лёс — са бра лі 
да ку мен ты, па гру зі лі ня хіт ры 
скарб у ма шы ну і на кі ра ва лі ся 
да ра сій скай мя жы, каб по тым 
ру шыць да Бе ла ру сі. Ра шэн не 
на заў сё ды пе ра брац ца сю ды 
не бы ло спан тан ным, за пэў ні-
вае Ра ман.

— Прад пры ем ствы пры пы ня-
юць пра цу, за ка заў усё менш, — 
ка жа ён. — У нас, на прык лад, на 
Ма ке еў скім ме та лур гіч ным за во-
д зе ра бі лі шах та выя кан ве е ры. 
Але шах ты ста лі, і лю дзей па ча-
лі раз ліч ваць. Пры пы ніў ра бо ту 
труб ны за вод, дзе пра ца ва ла 
жон ка. У нас на огул уся вы твор-
часць на 70% за вя за на на Ра сіі.

Апош нія два ме ся цы ў Хар-
цыз ску бы ло зу сім цяж ка, — да-
дае Ксе нія. — Ва ду ўклю ча лі 
толь кі ра ні цай га дзі ны на дзве. У 
га за вую тру бу тра піў сна рад, не 
бы ло свят ла. Ад аб стрэ лаў ха ва-
лі ся па пад ва лах. (На ўвесь го рад 
3 больш-менш доб рыя бом бас-
хо ві шчы.)

Да ад' ез ду рых та ва лі ся за-
га дзя. У шко ле на пі са лі за яву і 
за бра лі да ку мен ты. Там па кла па-
ці лі ся, каб на вы па дак вы ез ду на 

кож на га вуч ня быў га то вы ўвесь 
не аб ход ны па кет — з ха рак та-
рыс ты ка мі, ме ды цын скай карт-
кай, та бе лем аб па спя хо вас ці і 
на ват да вед ка мі аб пры шчэп ках. 
На прад пры ем ствах усім раз да лі 
пра цоў ныя кніж кі. (Бы лі вы пад кі, 
ка лі да ку мен ты зга ра лі пры бам-
бёж цы. Як у Кра ма тор ску.)

Пер шыя два тыд ні ў Бе ла ру-
сі сям'я жы ла ў зна ё мых на ле-
ці шчы. Спа чат ку звяр ну лі ся ў 
паш парт на-ві за вую служ бу, каб 
ле га лі за вац ца, а по тым па ча лі 
шу каць пра цу. Шмат па ез дзі лі па 

вёс ках, аг ра га рад ках, па куль не 
вы ра шы лі спы ніц ца ў Ма гі лё ве.

— Я, на прык лад, ін жы нер-ме-
та лург, жон ка так са ма тэх ніч ны 
ра бот нік, а на вёс цы ве тэ ры на ры 
па трэб ны ды заа тэх ні кі, — ка жа 
Ра ман. — Ку пі лі га зе ту «Пра-
ца для вас» і ста лі ме та дыч на 
аб звонь ваць усіх пра ца даў цаў. 
Знай шлі аб' яву, што па тра бу юц-
ца ра бот ні кі на прад пры ем ства 
«Про тас». Па тэ ле фа на ва лі — і 
для нас з сы нам там знай шла-

ся пра ца. Нас узя лі апе ра та ра мі 
па ста кі ра ван ня ў но вы цэх, які 
раз мя шча ец ца пад Ма гі лё вам у 
Са лта наў цы. Дзя куй прад пры ем-
ству — за спец да звол для нас тут 
за пла ці лі па 750 ты сяч руб лёў. А 
вось за мед да вед кі прый шло ся 
ад даць амаль 2 міль ё ны на два іх. 
Гро шы вя лі кія, уліч ва ю чы, што 
ўсе на шы срод кі — гэ та тое, што 
мы атры ма лі пры раз лі ку.

З ква тэ рай так са ма па шан ца-
ва ла. Гас па дар, ка лі да ве даў ся, 
ад куль жыль цы, пя тую част ку з 
кош ту скі нуў. На ват пе рад апла ты 

не браў, ска заў: маў ляў, з пер ша-
га за роб ку аддасце. Су сед ка па 
пля цоў цы так са ма вель мі доб-
рая. Яна, бы лая на стаў ні ца ма тэ-
ма ты кі, за пра ша ла, ка лі спат рэ-
біц ца да па мо га, звяр тац ца.

Чыр во ны Крыж на кож на га 
ча ла ве ка вы дзе ліў па 200 ты сяч 
руб лёў на пра дук ты. І вель мі пад-
тры ма лі сям'ю ва лан цё ры.

— Нам прос та шан цуе на доб-
рых лю дзей, — ка жа Ра ман. — 
У нас быў вель мі пры гне ча ны 
на строй. Вось так зды мац ца з 
на жы та га мес ца не прос та. Там 
за ста лі ся ква тэ ра, мэб ля. За імі 
да гля дае пля мен ні ца. З са бой 
бра лі толь кі са мае не аб ход нае: 
да ку мен ты, цёп лыя рэ чы. А ва-
лан цё ры нас пад ба дзё ры лі — да-
лі ма лень кі ка ля ро вы тэ ле ві зар, 
та зік для мыц ця, ін шыя па трэб-
ныя рэ чы, да па маг лі з адзен нем. 
На ват пад ка за лі тэ ле фо ны су ай-
чын ні каў з Да не цка.

Дзе вя ці клас нік Мі кі та, ня гле-
дзя чы на зу сім не дзі ця чыя вы-
пра ба ван ні, поў ны ап ты міз му.

— Па куль усё па да ба ец ца, — 
пры зна ец ца ён. — Спа дзя ю ся, 
што най ду тут на дзей ных та ва-
ры шаў.

Мі кі та за хап ля ец ца спор там, 
зай маў ся бас кет бо лам, вар каў-
там, у ба сейн ха дзіў. Мяр куе, 
што і тут у яго зной дуц ца сяб ры 
па ін та рэ сах. Баць кі лі чаць, што 
са шко лай ім вель мі па шан ца ва-
ла. Ад до му, дзе яны зды ма юць 
ква тэ ру, да яе ру кой па даць. За-
ста лі ся доб рыя ўра жан ні і ад бя-
се ды з кі раў ніц твам шко лы.

— Ды рэк тар ска заў Мі кі-
ту: маў ляў, ка лі бу дуць ней кія 
праб ле мы, па ды ходзь — да па-
мо жам, — усмі ха ец ца ма ці. — 
Па пя рэ дзіў, што на ўро кі трэ ба 
ха дзіць у «кла сі цы». Ва Укра і-
не, да рэ чы, гэ та так са ма бы-
ло. Толь кі па су бо тах да зва ля лі 
пры хо дзіць у джын сах, та му што 
дзень вы хад ны, а з уро каў бы лі 
толь кі пра цоў нае на ву чан не ды 
лі та ра ту ра.

На ўро ках бе ла рус кай лі та ра-
ту ры і мо вы Мі кі та так са ма бу дзе 
пры сут ні чаць: трэ ба ж пры вы-
каць да мо вы. За вуч па гля дзе ла 
ха рак та рыс ты кі но ва га вуч ня і 

спы та ла, ці праў да, што ён та кі 
доб ры хлоп чык. Вод гу кі, па чы-
на ю чы з пер ша га кла са, са мыя 
ста ноў чыя.

Тое, што прый дзец ца пры вы-
каць да но вай пра гра мы, пад-
лет ка і яго баць коў не па ло хае. 
На стаў ні кі так са ма пад ба дзё-
ры лі: спра віц ца. У пер шы дзень 
Мі кі та ра зам з ін шы мі вуч ня-
мі атры маў пад руч ні кі. Кры ху 
здзі ві ла, што яны амаль удвая 
мен шыя за ўкра ін скія. Не зу сім 
звык ла і тое, што кла сы па коль-
кас ці вуч няў не вя лі кія. У 9 «Б», 
на прык лад, ку ды пры ня лі Мі кі ту, 
іх уся го 16. (Ва Укра і не звы чай-
на коль касць вуч няў у кла се да-
ся гае амаль 30 ча ла век.) Прый-
дзец ца так са ма пры вы каць да 
та го, што на ву чан не вя дзец ца 
не па 12-баль най сіс тэ ме, а па 
10-баль най. Але гэ та дро бя зі, 
лі чаць пе ра ся лен цы.

У ста рэй ша га бра та Мі кі-
ты — Мак сі ма — свае пла ны. 
На ра дзі ме, пе рад тым як пай-
сці ў ар мію, ён ву чыў ся за воч-
на ў по лі тэх ніч ным тэх ні ку ме. 
Збі ра ец ца пра доў жыць ву чо бу 
ў Ма гі лё ве. Ка жа, што сё ле та, 
на пэў на, ужо спаз ніў ся, а вось 
у на ступ ным го дзе аба вяз ко ва 
бу дзе па сту паць.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
Фо та аў та ра і з да маш ня га 

ар хі ва Цяп ко вых

�

У Шарм-эль-Шэй ху асноў ная мо ва на 
шыль дах крам — рус кая. По тым не каль-
кі мен шы мі лі та ра мі — тое ж са мае па 
анг лій ску і араб ску. Пры гэ тым ца на на 
ўсё для ту рыс таў і сва іх бу дзе ад роз ні-
вац ца мі ні мум у два-тры ра зы. У се зон 
ман га каш туе $2 за кі ла грам для нас, 
мяс цо выя на $1 ку пяць усе 5. На нас, 
сла вя нах, ня бла га за раб ля юць.

Фі, Егі пет... Так рас ча ра ва на рэ ага ва лі на 
мой марш рут ад па чын ку не ка то рыя зна ё мыя, 
якія гэ тую кра і ну ўпер шы ню на ве да лі га доў 
10 та му, па бы ва лі ра зоў пяць у ёй і столь кі ж 
у Тур цыі і ця пер спра бу юць ін шыя, так са ма 
больш-меньш тан ныя ва ры ян ты, на кшталт 
Та і лан да, Грэ цыі, Бал га рыі або Чар на го рыі.

Та кім чы нам, мне, на пэў на, па він на быць 
со рам на, але ж Егі пет пры ад крыў ся для мя-
не ўпер шы ню. І тое да лё ка не ўвесь, а толь кі 
яго азі яц кая част ка. І тут рас ча ра ва на зноў 
ска жуць «фі» тыя па да рож ні кі, якія ўпэў не-
ны, што па бы ваць у кра і не фа ра о наў і не 
па ба чыць іх пам пез ныя мо гіл кі ў вы гля дзе 
пі ра мід — зна чыць, да рэм на ту ды з'ез дзіць. 
Не ба чы ла пі ра мід Гі зы, не ба чы ла Ні ла і 
сфінк са — ка ю ся. Ка лі атры ма ец ца, мо жа 
вы праў лю ся. У ма ім па да рож жы ця пер — 
толь кі гор ны Сі най скі паў вост раў, амы ты з 
усіх ба коў Чыр во ным мо рам. І суб' ек тыў ны 
по гляд на жы ха роў кра і ны, якія жы вуць тым, 
што за раб ля юць на нас, сла вя нах, пры гэ тым 
не страч ваюць свай го са ма быт на га ка ла ры-
ту і тра ды цый.

— Вы — наш хлеб, — звяр та ю чы ся ме на-
ві та да сла вян на зра зу ме лай рус кай, шчы ра 
рас па вёў ма ла дзень кі егіп ця нін, прад стаў нік 
ту ра пе ра та ра на ад ной з эк скур сій. — Рус-
кую ў нас па трэб на ву чыць, каб мець год ную 
пра цу з кар' ер най перс пек ты вай. Я ву чыў на 
пра ця гу го да на спе цы яль ных 
кур сах у Ка і ры. У нас вы кла-
да ла ўкра ін ка, якая вый шла 
за муж за егіп ця ні на. Ця пер 
трэ ба ўдас ка наль вац ца, для 
ча го вель мі ха чу тра піць у 
Санкт-Пе цяр бург.

Ка лі ўлі чыць, што ве дан не 
анг лій скай мо вы тут спра ва 
звы чай ная, імк нен не вы ву-
чыць яшчэ ад ну, на якой га-
во раць на вед валь ні кі шмат-
лі кіх ку рор таў, мож на толь кі 
ві таць. Вось та кім чы нам га ра 
ідзе да Ма га ме та. За ўваж на, 
што ўвесь ма ла ды пер са нал 
вы ка рыс тоў вае нас, ту рыс-
таў, у якас ці жы во га да па-
мож ні ка па вы маў лен ні.

«Як-як?» — пе ра спыт ва-
юць не зра зу ме лае сло ва. 
Паў то раць услед і зноў спы-
та юць — ці пра віль на? Наш 
но вы зна ё мы Ці та, які за раб-
ляў на хлеб тым, што ўга вор-
ваў ку піць ма саж, вір ту оз на 
вы ка рыс тоў ва ю чы не зу сім 
нар ма тыў ную рус кую лек сі-

ку, дзя ліў ся скла да нас ця мі сва ёй пра цы:
— Я ж не ку са ю ся, праў да. На пра ця гу дня 

ўга вор ва еш лю дзей, хо дзіш па пля жы, усмі ха-
еш ся ўсім, а за дзень так сто міш ся... Вось да 
рэ ва лю цыі цэ ны бы лі ў нас ку ды вы шэй шыя і 
па слу гі ку ды больш за па тра ба ва ны мі. Не ста-
я лі без спра вы, як за раз, «ёкар ны ба бай»!

На тоў пу на ма саж са праў ды не ві даць, і 
Ці та зноў ідзе па пля жы, ім гнен на вы ліч ва ю-
чы на віч коў. Між тым, ня гле дзя чы на пэў ны 
во пыт ста сун каў са сла вя на мі, нас мяс цо выя 
ўсё роў на ўспры ма юць з пунк ту гле джан ня 
сва іх тра ды цый. Мы з сяб роў кай ідзём па ба-
за ры след у след за ся мей най па рай з Бран-
ска і чу ем:

— О! Адзін жон ка, дру гі жон ка, трэ ці жон-
ка... Сул тан!!!

Пад пал коў нік ра сій скай ар міі Сяр гей раз-
горт вае шы ро кія пле чы і ві да воч на за да во-
ле ны но вым ста ту сам, па куль яго са праўд-
ная жон ка На та ша ду мае, як рэ ага ваць на 
рэп лі ку. Да рэ чы, егіп ця не жар ту юць шмат 
і з за да валь нен нем, вы ка рыс тоў ва ю чы лю-
бую на го ду.

Ад нос на бес кла пот ных мяс цо вых жы ха-
роў, мно гія з нас вы гля да юць на пру жа ны мі і 
на ад па чын ку. Зда ец ца, па гэ тай на пру жа нас-
ці егіп ця не вы лі ча юць і ад роз ні ва юць сла вян, 
на прык лад, ад тых жа па ля каў, нем цаў ці анг-
лі чан, якіх так са ма по бач бы ло да стат ко ва.

Ад ной чы мы ча ка лі сваю эк скур сію і не-
ча ка на апы ну лі ся ў ася род дзі ад ной вя ліз най 
араб скай сям'і. Там бы лі і муж чы ны, і жан чы-
ны роз ных уз рос таў, і шмат дзя цей — уся го 
ча ла век 20. Трэ ба да даць, што як раз за кон-
чыў ся свя шчэн ны для му суль ман ме сяц Ра-
ма дан, пас ля яко га на ад па чы нак у Шарм-эль-
Шэйх пры еха ла шмат жы ха роў Ка і ра. Вель мі 
ці ка ва бы ло на зі раць за іх уза е ма ад но сі на мі 
па між са бой. Да рэ чы, мя не здзі ві ла, з якой 
пя шчо тай та ты це шы лі ся з дзець мі. Ма ці па-
во дзі лі ся бе ку ды больш сціп ла ў пра яў лен ні 
па чуц цяў. І да сва іх жан чын муж чы ны ста ві-
лі ся з не пры то е най па ва гай і лю боўю. І гэ та 
быў не ней кі асоб ны вы па дак, а, хут чэй, — 
за ка на мер насць.

Пры гэ тым ад на з ма іх зна ё мых, якой да-
вя ло ся па жыць ся род егіп цян і на ват на ра-
дзіць ад ад на го з іх дзі ця, па дзя лі ла ся сва ім 
до све дам у га лі не ста сун каў з прад стаў ні ка мі 
моц най па ло вы араб ска га на сель ніц тва:

— Егі пец кім муж чы нам ажа ніц ца на ра-
дзі ме скла да на: трэ ба мець шмат гро шай, 
каб за га дзя «за пла ціць» за ня вес ту, а по тым 
утрым лі ваць сям'ю. Та му за раз яны да во лі 
час та за вод зяць са бе сяб ро вак з Еў ро пы, якія 
са мі фі нан са ва іх пад трым лі ва юць.

Той жа 23-га до вы Ці та, які ве ча ра мі ў адзі-
ноц тве ку рыў каль ян у ка вяр ні, шчы ра па-
цвер дзіў, што гэ та амаль нор ма:

— У мя не ёсць сяб роў ка ў Анг ліі, ста рэй-
шая за мя не на не каль кі га доў, якая пра цуе 
ін жы не рам і мае вель мі вы со кі за ро бак. Хут ка 
пры е дзе сю ды на ад па чы нак. Яна мне до рыць 
шы коў ныя па да рун кі і ча кае да ся бе. Па куль 
не ве даю, як скла дуц ца на шы ста сун кі.

Амаль ана ла гіч ную гіс то рыю рас ка заў за-
ка ха ны ў ра сій скую дзяў чы ну ганд ляр ус ход-
ні мі во да ра мі Са ід. Са праў ды, ні хто не пе ра-
шко дзіць ажа ніц ца з еў ра пей кай і на ра дзіць 

дзя цей. Але ж па ра лель на 
не ка то рыя з егі пец кіх аль-
фон саў ко пяць гро шы, якія 
атрым лі ва юць ад спон са рак, 
каб... ажа ніц ца са сва ёй су-
ай чын ні цай. Што ўво гу ле 
скла да на зра зу мець, за кон-
ная еў ра пей ская жон ка пра 
гэ та ве дае і на ват да па ма гае 
ча сам ар га ні за ваць му суль-
ман скае вя сел ле.

Між ін шым, хоць у Егіп це 
і ёсць да звол мець да ча ты-
рох жо нак ад на ча со ва, жы-
ха ры гэ тай не вель мі ба га-
тай кра і ны ім ка рыс та юц ца 
рэд ка: та кую рас ко шу ма ла 
хто мо жа са бе да зво ліць.

Жан чын без муж чы ны по-
бач егіп ця не на пад свя до мас-
ці ўспры ма юць шу каль ні ца мі 
пры год. Ме на ві та та му, ка лі 
вас хва люе рэ пу та цыя ся-
род мяс цо ва га на сель ніц тва, 
лепш «пры ча піц ца» да ся мей-
най па ры і лі чыц ца ўмоў най 
сяст рой або дру гой-трэ цяй 
жон кай. У ін шым вы пад ку 

аба вяз ко ва па чу е це ўслед неш та на кшталт: 
«Ма дам, вам муж па трэб ны?»

Да рэ чы, не ка то рыя жан чы ны сла вян скай 
знеш нас ці, ві даць, ка рыс та юц ца та кі мі пра-
па но ва мі — ня шмат, але та кія між на цы я-
наль ныя ра ман тыч ныя па рач кі іс на ва лі по-
бач. Не вы клю чаю, што асоб ныя ме на ві та 
для гэ та га і пры яз джа юць у Егі пет: дзе на 
ра дзі ме зной дзеш сва бод на га не пі ту шча га 
муж чы ну, які ня хай на час, але па до рыць пя-
шчот ныя эмо цыі і кло пат адзі но кай жа но чай 
ду шы... Ня хай і за яе гро шы.

Да рэ чы, ува гу, ха ця б і на ад лег лас ці, ад-
чу ва юць ад мяс цо вых муж чын лі та раль на 
ўсе жан чы ны — не за леж на ад знеш нас ці і 
ўзрос ту. Па коль кі да му суль ман скіх жан чын 
нель га да кра нац ца не толь кі ру кой, але і піль-
на по зір кам, на шых на пля жы цем на ску рыя 
хлоп цы раз гля да юць праг на.

Тым не менш пры кме ты эман сі па цыі 
не вель мі хут ка, але пра соч ва юц ца і ў му-
суль ман скую кра і ну. Вя до ма, аб са лют ная 
боль шасць мяс цо вых жан чын як мі ні мум у 
хуст цы, і ў ва ду яны за хо дзяць у ку паль ных 
кас цю мах, больш па доб ных на цём ныя нач-
ныя ка шу лі... І  ўсё ж асоб ныя яў на па ру ша-
юць за ко ны іс ла му: на пля жы рас пра на юц ца 
да та го ж ста ну, што і іх еў ра пей скія сёст ры. 
Больш за тое — ад ной чы да вя ло ся па ба чыць 
двух п'я ных ара баў. Мы на ват не па ве ры лі ў 
та кі цуд, але ж мяс цо выя па цвер дзі лі, што 
хлоп цы «вод ка вы пі лі шмат». Зда ва ла ся, 
што іс лам скі свет ку ды больш ак тыў на су-
пра ціў ля ец ца ма раль на му па дзен ню і се ку-
ля ры за цыі гра мад ства, але ж, аказ ва ец ца, 
спа ку сіць маг чы ма і іх. З на шай да па мо гай 
у тым лі ку.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
Фо та аў та ра
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Вось і ўсё. Апош ні лет ні дзень
Да га рэў, як свеч ка да га рае,
І блі жэе цень з-за не ба краю —
Во сень скіх ча соў ха лод ны цень.

Не шка дуй, бо спраў дзіц ца із ноў
Тое, што та бе жаў рук пра ро чыў:
Хто не зве даў хо лад зім няй но чы,
Не уба чыць май скіх свет лых сноў.

Усё будзе добраУсё будзе добра  ��

МІ КІ ТА ВУ ЧЫЦ ЦА РАЗ МАЎ ЛЯЦЬ 
ПА-БЕ ЛА РУС КУ

У род ным Хар цыз ску Мі кі та скон чыў 8 кла саў. 
Не спа дзя ваў ся, што апош ні раз ба чыц ца са сва і мі 
школь ны мі сяб ра мі. За раз яны спіс ва юц ца па ін тэр нэ це. 
З іх вя лі ка га кла са, дзе ра зам ву чы лі ся 28 ча ла век, 
у Хар цыз ску ні ко га не за ста ло ся.

Лю бі мі ца сям'і кош ка Джо лі 
змя ні ла пра піс ку ра зам са сва і мі 
гас па да ра мі.

Сям'я Цяпковых.

Гонар мундзіра
Мін скі кі на фес ты валь упер шы ню пра вя дзе 

кон курс на цы я наль на га кі но
Пер шай на ві ной ад ды рэк цыі кі на фес ты ва ля «Ліс та пад», які ў 
гэ тым го дзе ад бу дзец ца ў двац цаць пер шы раз, ста ла аб' ява 
аб ар га ні за цыі но ва га кон кур су. «На цы я наль ны кон курс», як 
ён на зва ны ў прэс-рэ лі зе, па ві нен ува браць у ся бе іг ра выя, 
да ку мен таль ныя, ані ма цый ныя; ка рот ка мет раж ныя і поў-
на мет раж ныя кар ці ны, ство ра ныя бе ла ру са мі. На апош нім 
вар та зра біць ак цэнт: важ на, каб фільм быў зня ты бе ла ру са-
мі, але не важ на, дзе гэ та ад бы ва ла ся. Ці па він на ў агуль най 
кі на па літ ры пра гра мы вы яў ляц ца бе ла рус кая мен таль насць, 
ці кон курс за клі ка ны вы ста віць на ўсе агуль ны агляд та ле на-
ві тыя пра цы бе ла ру саў, ці прос та пе ра ка нац ца і пе ра ка наць у 
тым, што гэ ты кры тэ рый ад бо ру мо жа вы явіць неш та вар тае? 
Ска жам, мож на ча каць вы ка нан ня кож на га пунк та.

Ра зам з на шымі 
вуч ня мі за пар ты 
се лі і ўкра ін скія

На свае во чыНа свае во чы  ��

ІХ НО РА ВЫ, НА ШЫ СПА КУ СЫ
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» не ўба чы ла ў Егіп це пі ра мід, але за ўва жы ла шмат ці ка ва га

Егі пец кім муж чы нам ажа ніц ца на 
ра дзі ме скла да на: трэ ба мець шмат 
гро шай, каб за га дзя «за пла ціць» за 
ня вес ту, а по тым утрым лі ваць сям'ю. 
Та му за раз яны да во лі час та за вод зяць 
са бе сяб ро вак з Еў ро пы.

Пад та кой наз вай у Бе ла ру сі з'я ві ла ся пер шая за ўсю гіс то рыю 
ан та ло гія ай чын най аў тар скай пес ні

Ад мет на тое, што яе амаль усё жыц цё па кру пін ках збі раў вя лі кі ама тар гэ та га 
жан ру ма гі лёў скі бард Сяр гей Га ма ю наў. У кні зе больш чым на 500 ста рон ках прад-
стаў ле на твор часць 80 бе ла рус кіх аў та раў з іх ві зіт ны мі карт ка мі і дыс каг ра фі яй. Ся род 
не вя до мых шы ро ка му ко лу ім ён ёсць і та кія, якія на слы ху, — мін ча нін Алесь Ка моц кі, 
ма гі лёў скі спя вак Аляк сандр Баль.

— Твор часць гэ тых лю дзей цал кам ад роз ні ва ец ца ад «па псы» і так зва на га шан со-
на, — ка жа Сяр гей. — У аў тар скай пес ні га лоў нае — сло вы. У іх рад ках му зы ка жы ве з 
мо ман ту на ра джэн ня. На жаль, я не па спеў уклю чыць у спіс яшчэ шмат ін шых аў та раў. 
Але ж нель га аха піць не аб сяж нае. Спа дзя ю ся, што нех та скла дзе больш поў ны збор, 
са праўд ную ан та ло гію аў тар скай пес ні Бе ла ру сі.

Кні га ўба чы ла свет дзя ку ю чы ма гі лёў ска му прад пры ем ству «Ма га тэкс,» якое з'яў ля-
ец ца спон са рам му зыч на-спар тыў на га свя та «Вя лі кая бард-ры бал ка». Ме на ві та гэ ты 
пра ект пад трым лі вае бар даў скі рух у кра і не. На жаль, па куль ты раж аб ме жа ва ны — 
уся го 1000 асоб ні каў. Але кні гу мож на знай сці ў біб лі я тэ ках воб лас ці.

— У бу ду чым пла ну ец ца да поў ніць ан та ло гію і пе ра вы даць яе ўжо ў 2 та мах, — су-
па ко іў адзін з аў та раў гэ та га вы дан ня кі раў нік пра ек та «Вя лі кая бард-ры бал ка» Сяр гей 
Ку ля гін. — Ёсць так са ма за дум ка пры клас ці да вы дан ня дыс кі з за пі са мі ўсіх аў та раў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ
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Сту дэнт пер ша га кур са Бе ла рус ка га дзяр-

жаў на га ўні вер сі тэ та ін фар ма ты кі і ра дыё-

элект ро ні кі Аляк сей Ва ры во да ўзняў ся на 

вяр шы ню дзе ю ча га вул ка на Эль-Міс ці і 

ўста на віў там сцяг свай го ўні вер сі тэ та.

Узы хо джан не бы ло здзейс не на ў скла дзе бе-
ла рус кай экс пе ды цыі пра ек та «Сем вяр шынь». 
Уся го ўдзел у экс пе ды цыі ўзя лі 14 аль пі ніс таў-
ама та раў, 6 з іх — жан чы ны. Аляк сею Ва ры во ду, 
са ма му юна му ўдзель ні ку экс пе ды цыі, уся го 17 
га доў. Гэ тым ле там ён стаў сту дэн там фа куль тэ та 
ін фар ма цый ных тэх на ло гій і кі ра ван ня БДУ ІР. На 
ад кры тым за лі чэн ні ва ўні вер сі тэт рэк тар Мі ха іл 
Ба ту ра ўру чыў Аляк сею сцяг уні вер сі тэ та.

Вы шы ня вул ка на, які зна хо дзіц ца на тэ ры то рыі 
Пе ру, скла дае 5 822 мет ры. Узы хо джан не на вяр-
шы ню і спуск да пад нож жа вул ка на ўдзель ні кі экс-
пе ды цыі здзейс ні лі за рэ корд ны для та кой вы шы ні 
час — 24 га дзі ны. Між ін шым, аль пі ніз мам хло пец 
за ха піў ся ад нос на ня даў на — пры клад на два га ды 
та му. А ле там мі ну ла га го да ра зам з гру пай аль-
пі ніс таў ён ужо ўзні маў ся на вяр шы ню ў Ма лай зіі, 
вы шы ня якой бы ла ка ля 4,5 ты ся чы мет раў. Ці ка ва, 
што на ву чан не ў БДУ ІР — гэ та ўжо тра ды цыя ў сям'і 
Аляк сея Ва ры во ды. Аду ка цыю ў гэ тай ВНУ атрым-
лі ва лі яго баць ка, ма ці і дзядзь ка. А дзя ду ля на ват 
вы кла даў там на пра ця гу пя ці дзе ся ці га доў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

Без гуч ных слоўБез гуч ных слоў  �� ДЗВЕ ВЯР ШЫ НІ АЛЯК СЕЯ

Кніжная паліцаКніжная паліца  �� «ДА ВАЙ ЦЕ ЗНА Ё МІЦ ЦА»


