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Што агуль на га ў мін чан і, на прык лад, жы ха роў Бар се-
ло ны? Ду маю — да бры ня. Але пра яў ля ец ца яна тро хі 
па-роз на му. Ня даў на я вяр ну ла ся ў Мінск пас ля тыд ня, 
пра ве дзе на га ў Бар се ло не, і за раз па спра бую рас ка-
заць пра гэ та.

Усе ад зна ча юць да бры ню і гас цін насць бе ла ру саў. І гэ та на са м-
рэч так. Па мя та е це, як у 2011-м пас ля тэ рак та мін скія так сіс ты 
бяс плат на раз во зі лі па са жы раў мет ро? А по тым мы ўсе ра зам 
збі ра лі гро шы, каб да па маг чы ах вя рам? Упэў не на, кож ны з нас 
мо жа ўспом ніць не адзін вы па дак, ка лі яму або яго зна ё мым ці 
сяб рам да па ма га лі аб са лют на не зна ё мыя лю дзі. Так, мы, бе-
ла ру сы, заў сё ды прый дзем на да па мо гу, ка лі неш та зда рыц ца. 
Але пра яў ляць свае па чуц ці на лю дзях, на ват са мыя доб рыя, 
мы час та са ро ме ем ся.

Па мя таю адзін не вель мі шчас лі вы для мя не, хоць і дро бяз ны 
на са мрэч, вы па дак, ка лі я, спя ша ю чы ся да аў то бу са, за ча пі ла ся 
за неш та і ўпа ла, ра збіў шы ка ле на да кры ві і па рваў шы сум ку, 
якой спра ба ва ла за тар ма зіць. Пад ня ла ся... По бач, на пры пын ку, 
ста я лі лю дзі і ста ран на ра бі лі вы гляд, што ні чо га не за ўва жы лі. А 
мне ха це ла ся пра ва ліц ца скрозь зям лю... Доб ра, што ва дзі цель 
(доб ры ча ла век!), ві даць, уба чыў маю бя ду: па ча каў, па куль я, 
куль га ю чы, да бры ла да аў то бу са, і толь кі та ды за чы ніў дзве ры.

Ня даў на ў Бар се ло не я не за ўва жы ла шкля ныя дзве ры ней-
ка га ма га зін чы ка і з уся го раз ма ху ўе ха ла ў іх іл бом. Ма ла ды 
хло пец, што ста яў не па да лёк, тут жа кі нуў ся да мя не і, ла по чу чы 
неш та на сва ёй мо ве, па чаў... гла дзіць мя не па га ла ве. Маў ляў, 
усё бу дзе доб ра, да вя сел ля за жы ве — ме на ві та так я ўспры-
ня ла гэ ты яго не па срэд ны жэст. І са праў ды, дро бязь, бы ло б 
ча го хва ля вац ца...

Ін шым ра зам я ду маю: ці ка ва, ці змог бы хтось ці з бе ла ру-
саў ад рэ ага ваць та кім жа чы нам у да чы нен ні да не зна ё ма га 
ча ла ве ка? Вель мі су мня ва ю ся. Мы, бе ла ру сы, ча мусь ці больш 
су ро выя ў пра яў лен ні сва іх па чуц цяў і не над та схіль ны па-
каз ваць сваю пры яз насць ці спа чу ван не, асаб лі ва ка лі на нас 
гля дзяць ін шыя.

Я бы ла ў Бар се ло не як раз та ды, ка лі там пра хо дзіў «Marato 
Barcelona» — што га до вы ма ра фон, на які ў го рад з'яз джа юц ца 
бе гу ны з уся го све ту. Еха ла ў мет ро і спа чат ку не маг ла зра зу-
мець, ад куль столь кі лю дзей (гэ та бы ла ра ні ца ня дзе лі, а на ро ду, 
як у мін скім мет ро ў час пік). Але ўра зі ла мя не ўсё ж не гэ та. У 
ней кі мо мант цяг нік рэз ка тар маз нуў і лю дзі лі та раль на па сы па-
лі ся адзін на ад на го. Ве да е це, якая рэ ак цыя бы ла ў па са жы раў? 
Усе па ча лі смя яц ца, жар та ваць, і лю дзі, што ста я лі і тры ма лі ся 
за по руч ні, ста лі з усмеш ка мі пра цяг ваць ру ку да па мо гі тым, 
ка му не бы ло за што тры мац ца: маў ляў, тры май ся за мя не... У 
мін скай пад зем цы я та ко га па куль што не ба чы ла.

Я зды ма ла па кой у апарт амен тах (у па раў на нні з га тэ ля мі гэ-
та больш тан ны ва ры янт раз мя шчэн ня). Ра ні цай, на хут кую ру ку 
неш та пе ра ха піў шы, вы хо дзі ла з до ма і збочва ла ў ма лень кую 
ка вяр ню, што бы ла на су праць, каб вы піць га ра чай ка вы. «Доб-
рай ра ні цы!» — ра дас на ві та ла мя не афі цы янт ка па-іс пан ску. 
«Доб рай ра ні цы!» — ра дас на ад каз ва ла я па-анг лій ску. Мы цу-
доў на ра зу ме лі ад на ад ну. Яна ра бі ла мне ка ву, смя я ла ся, неш та 
на пя ва ла, пад соў ва ла мне све жы ча со піс па гар таць і жэс та мі 
па каз ва ла, які цу доў ны дзень на стаў, на двор'е і ўсё ас тат няе — 
прос та клас! Да рэ чы, так бы ло прак тыч на ў кож най ка вяр ні, у 
якую я за віт ва ла. І ўсмеш кі, як ні дзіў на, бы лі са праўд ны мі.

Толь кі не трэ ба ка заць, што іс пан цы бес кла пот ныя і бес тур-
бот ныя. У Іс па ніі са мы вы со кі на За ха дзе ўзро вень бес пра цоўя, 
і ін шых праб лем таксама ха пае.

Ве да е це, на якой дум цы я ся бе між во лі лаў лю? А мо жа, яны 
так па вод зяць ся бе та му, што, як ні па ра дак саль на гэ та пра гу-
чыць, кры ху боль шыя эга іс ты, чым мы? Толь кі іх эга ізм больш 
ра зум ны і, маг чы ма, тры ма ец ца на вель мі цвя ро зай дум цы: ка лі 
хо чаш, каб у ця бе быў доб ры на строй і, на огул, ад чу ваць ся бе 
кам форт на, зра бі так, каб бы ло кам форт на твай му су се ду.

Ме на ві та гэ тым жа дан нем па чу ваць ся бе доб ра тлу ма чац ца, 
на маю дум ку, і вет лі васць, і пры яз насць, і жа дан не са сту паць. Ты 
па каз ва еш: пра ходзь це (бо, зда ец ца, па ды шла кры ху паз ней). А 
та бе ў ад каз: пра ходзь це, ка лі лас ка, вы. І гэ тая вет лі вая пан та мі ма 
пра цяг ва ец ца да той па ры, па куль, на рэш це, пер шым не пой дзе 
той, у ка го ра ней зда дуць нер вы (жарт, ка лі хто не зра зу меў).

А ка лі сур' ёз на, то па во дзі ны іс пан цаў вель мі доб ра ўклад-
ва юц ца ў тэ о рыю ра зум на га эга із му Чар ны шэў ска га, які лі чыў 
не аб ход ны мі аб' яд нан не і ўза е ма да па мо гу, уза е ма пад трым ку лю-
дзей, та му што мы не мо жам быць шчас лі вы мі «са мі з са бой», а 
толь кі ў зно сі нах з ін шы мі людзь мі. Пры чым на ша шчас це цал кам 
за ле жыць ад шчас ця вель мі мно гіх. Не здар ма ж га во раць: «Па-
крыў джа ны крыў дзіць ін шых, шчас лі вы — адо рвае шчас цем».

А што ж мы, бе ла ру сы, ня ўжо не ра зу ме ем гэ та га? Ра зу ме-
ем, без умоў на. Але, як мне па да ец ца, у нас ус ту па юць у гуль ню 
кры ху ін шыя фак та ры. Коль кі ра зоў нам бы ло «не да жы ру»! 
Та му ў нас куль ту ра вы жы ван ня, а не куль ту ра жыц ця. Але на 
два рэ двац цаць пер шае ста год дзе. Ужо 70 га доў мір нае не ба 
над га ла вой. Мо жа, час ву чыц ца быць шчас лі вы мі?

Свят ла на БУСЬ КО
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Шчас це — 
по бач

ПРА ФЕ СІЯ, 
ЯКОЙ АФІ ЦЫЙ НА НЯ МА

Ша цёр, у якім вы сту па юць бя лу хі, ман-
ці ру ец ца ўся го за 2-3 дні. У гля дзель най 
за ле больш за 300 мес цаў. Ка лі мы на-
пра сі лі ся за ку лі сы дэль фі на рыя на ко лах, 
па він на бы ла па чац ца рэ пе ты цыя. Дзве бя-
лу хі: дзяў чын ка По лі і хлоп чык Эльф, ка лі 
мы зай шлі ў ша цёр, за баў ля лі ся ў вя лі кім 
ба сей не. Уба чыў шы 
дрэ сі роў шчы ка, яны 
ху цень ка пад плы лі да 
яго. Пад час трэ ні роў кі 
па каз ва лі роз ныя тру-
кі. Ся род ін ша га вы-
скак ва лі з ва ды, каб 
да кра нуц ца пы сач ка мі 
да вя лі кіх ша роў, гу ля-
лі з мя ча мі, па каз ва лі, 
як ка рыс на чыс ціць зу-
бы... А ца ла ва лі ся як 
цу доў на!

— Я з Кры ма, а 
дак лад ней — з Се ва-
сто па ля. І мае парт-
нё ры (бя лухі) ад туль. 
Іх не ў га да валь ні ку 
вы рас ці лі, зла ві лі ў 
акі я не. Я — не дрэ-
сі роў шчык, а трэ нер 
мар скіх мле ка кор мя-
чых. Да рэ чы, афі цый-
на та кой пра фе сіі ня-
ма. І трэ ні ра ваць бя-
лух ні дзе не ву чаць. 
Я — са ма вуч ка, — 
рас па вя дае Сяр гей 
Ка ля ген ка.

Гэ ты вель мі пры-
вет лі вы 28-га до вы 
муж чы на ска заў, што 
трапіў у дэль фі на рый 
вы пад ко ва пры клад на 10 га доў та му.

— Спа чат ку груз чы кам пра ца ваў, по-
тым — вар таў ні ком. Гля дзеў, як пра цу-
юць трэ не ры, по тым узя лі ў па моч ні кі. 
Вы бы лі ў звы чай ным цыр ку? За ўва-
жы лі, што там, на прык лад, львоў і «па-
ка раць» за не па слух мя насць на арэ не 
мо гуць, ка лі ля ну юц ца? Мы з бя лу ха мі 
— парт нё ры, — пра цяг вае су раз моў ца.

На са мрэч, рэ пе ты цыя і вы ступ лен-
ні больш на гад ва юць гуль ню. Вя до ма 
ж, у якас ці «вый гры шу» вод ныя гі ган ты 
атрым лі ва юць ры бу.

«ЖЫЛ ЛЁ» — 400 ТОН ВА ДЫ
Сяр гей з лю боўю рас па вя даў пра 

сва іх «вуч няў». У пры ват нас ці, даў жы-

ня ста рэй шай па ўзрос це 5-га до вай По лі 
пры клад на 3,7 мет ра, ва га — ка ля 450 
кі ла гра маў.

— Кор мяць По лі і Эль фа вы ключ на 
мар ской ры бай. Ядуць мой ву, трас ку, 
се ля дзец (іх лю бі мая «стра ва») і ін шае. 
У дзень з'я да юць пры клад на па 25 кі ла-
гра маў. За ма ро жа ны корм для іх куп ля-
ем у звы чай ных кра мах. Бя лу хі вы сту-
па юць і жы вуць у гэ тым ба сей не. Яго 
дыя метр — 12 мет раў. Па акруж нас ці 

— жа лез ныя шчы ты, каб вы тры ма лі на-
пор ва ды. У «арэ не» пад 400 тон ва ды, 
якую бя ром са звы чай на га во да пра во-
да. Так, ро бім штуч ную мар скую ва ду. 
Для гэ та га за раз вы ка рыс тоў ва ем ка ля 
15 тон звы чай най ку хон най со лі. Ва да 
філь тру ец ца і чыс ціц ца бес пе ра пын на, 
апра сня ец ца, асвя жа ец ца, — дзе ліц ца 
ню ан са мі Сяр гей.

Пе рад пе ра ез дам у чар го вы го рад 
бя лух кла дуць на спе цы яль ныя на сіл кі, 
каб апош нія вы тры ма лі ва гу, каб бя лу-
хі не па ра ні лі ся, па ды ма юць кра нам, 
ма ні пу ля та рам. І по тым — у ба сейн на 
ко лах. Пе ра во зяць бя лух пад час гаст-
ро ляў у звон ку ты по вай фу ры. Але 
ўнут ры — ба сейн глы бі нёй 4 мет ры. 
За ру лём не звы чай на га аў то штат ны 
ва дзі цель, які мае во пыт пе ра воз кі мле-
ка кор мя чых. Вя до ма, з та кім гру зам не 
раз го ніш ся. Хут касць — мак сі мум 70 
кі ла мет раў у га дзі ну, каб ва да не вы-
лі ва ла ся, каб не атры ма лі хвас та тыя 
па са жы ры траў мы...

Як спяць бя лу хі? Трэ нер рас па вёў, 
што прос та «за ві са юць» у ва дзе. Пры 
гэ тым, зра зу ме ла, з за плю шча ны мі ва-
чы ма рэ агу юць на лю бы шор гат. Каб 
вы спац ца, ім до сыць 2,5-3 га дзі ны.

ЯНЫ МО ГУЦЬ І... ЛЯ ЧЫЦЬ
Ка лі гу та ры лі, По лі, пла ва ю чы ля 

бор та, «пра яў ля ла іні цы я ты ву». Па ду-
маў, што раў нуе да трэ не ра, а вы свет лі-
ла ся, што флір туе са мной. Па ру ра зоў 
пус ка ла ў мой бок стру мень чы кі ва ды, 
сва во лі ла. Ледзь ад ско чыў ад яе чар го-
ва га «кам плі мен ту». З трэ не рам і фа то-
гра фам мы смя я лі ся ад ду шы.

— Да рэ чы, на конт «жа но ча га ха рак-
та ру». Са мкі ву чац ца вель мі хут ка, прак-

тыч на ад ра зу схоп лі-
ва юць, але ў пра цы 
па чы на юць трош кі 
хал ту рыць. А са мцы, 
як пра ві ла, ву чац ца 
горш, але пра цу юць 
без сюр пры заў. Так, 
і ў бя лух мо жа быць 
дрэн ны на строй. Я 
гэ та ад чу ваю. Па ды-
ма ю ся на мас ток і 
ад ра зу ба чу, хто бу-
дзе сён ня горш пра-
ца ваць, а хто доб ра. 
Яны ж і «раз маў ля-
юць»... Як ра зу ме юць 
мя не? Рэ агу юць на 
жэс ты. Ім не прын цы-
по ва, хто з імі пра цуе. 
Але па-роз на му, мож-
на так ска заць, на-
ладж ва ец ца кан такт. 
На прык лад, адзін трэ-
нер зна хо дзіць агуль-
ную мо ву за паў го да. 
Я з імі толь кі ме сяц 
пра цую, — інт ры гуе 
крым ча нін.

Бя лу хі, як і дэль-
фі ны, вы ка рыс тоў-
ва юц ца ў так зва най 
дэль фі на тэ ра піі. Яны 
спа кай ней шыя за 

дэль фі наў. З імі кам форт ней тым, хто 
не вель мі доб ра пла вае. Се ан сы рэ ка-
мен ду юц ца для ка рэк цыі псі хіч на га раз-
віц ця лю дзей з за хвор ван ня мі нер во вай 
сіс тэ мы, для ля чэн ня ран ня га дзі ця ча га 
аў тыз му, дзі ця ча га цэ раб раль на га па-
ра лі чу і ін шых за хвор ван няў.

Зра зу ме ла, у цыр ка вых бя лух ін шыя 
за да чы. Але іх вы ступ лен не ўжо сам 
па са бе — псі ха тэ ра пеў тыч ны се анс. А 
яшчэ яны і... пра фе сій ныя мас та кі. У Ві-
цеб ску кар ці ны, на ма ля ва ныя бя лу ха мі 
пад час па ка зу, пра да ва лі на аў кцы ё не. 
(Адзін з тво раў ку пі лі за 400 ты сяч руб-
лёў.)

Так са ма бя лу хі вы ка рыс тоў ва юц ца ў 
якас ці па моч ні каў для ва да ла заў, слу-
жаць у ар міі, да па ма га юць зды маць пад 
ва дой філь мы...

Пас ля Ві цеб ска бя лух, паў ноч ных 
мар скіх львоў, мар скіх ко ці каў мож на 
бу дзе ўба чыць і ў ін шых га ра дах кра-
і ны... Усё ле та ар тыс ты пла ну юць ра-
да ваць сва ім шоу жы ха роў Бе ла ру сі. 
Вя до ма ж, у Мін ску мож на ўба чыць 
дэль фі наў. Але бя лу хі — гэ та кі ты, якія 
«са мі» мо гуць пры ехаць у глы бін ку.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ

�

ЯК ПА ДА РОЖ НІ ЧА ЮЦЬ... 
ЗУ БАС ТЫЯ КІ ТЫ?
Упер шы ню ў Бе ла русь з Кры ма 
пры вез лі на гаст ро лі бя лух

А вы ве да лі, што...
� Ця жар насць бя лу хі — да 14 ме ся цаў, не маў ля яна кор міць груд ным 

ма ла ком.
� Пры на ра джэн ні бя лу хі цём на га ко ле ру, «аж чор ныя». Ка лі вы рас та юць, 

ста но вяц ца бе ла снеж ны мі, бо жы вуць у паў ноч ных шы ро тах.
� Як па ве да міў трэ нер, вя до мы толь кі адзін вы па дак, ка лі бя лу ха на ра-

дзі ла ў ня во лі (у Кі таі).
� У дзі кай пры ро дзе бя лу ха мо жа быць ва гой 3 то ны і 6 мет раў у даў жы ню.
� Бя лу ха мо жа плыць з хут ка сцю 22 кі ла мет ры ў га дзі ну.
� Бя лу хі жы вуць на во лі ў ся рэд нім 40 га доў, а ў дэль фі на ры ях мо гуць і 70.
� На Ал таі са мая вы со кая га ра Бя лу ха вы шы нёй 4440 мет раў; ёсць і са-

ма лёт кам па ніі Aіrbus, у наз ве яко га ёсць сло ва «бя лу ха».
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Трэ нер і бя лу хі пад час рэ пе ты цыі.

Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» па бы ва лі ў пе ра соў ным 
цыр ку на ва дзе, ка лі ён пра ца ваў у Ві цеб ску, і па ці-
ка ві лі ся, як па да рож ні ча юць бя лу хі ва гой больш за 
400 кі ла гра маў. Здзі ві лі ся та му, што трэ ба ка ля 15 тон 
со лі, каб зра біць для іх «мар скую ва ду». Зра зу ме ла, 
не абы шло ся без пы тан няў пра асаб лі вас ці дрэ сі роў кі 
гэ тых прад стаў ні коў ві ду зу бас тых кі тоў. Па коль кі ў 
бя лу хі ня ма спін но га плаў ні ка, яе яшчэ на зы ва юць 
«бяс кры лы дэль фін».


