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Ка лі га лоў нае — у дро бя зяхКа лі га лоў нае — у дро бя зях

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Да лей я да вед ва ю ся, што пуль-
ты бы ва юць ана ла га выя і ліч ба выя. 
У клу бе — апош ні: На сця па каз-
вае план шэт, на якім у ад мыс ло-
вай пра гра ме ад люст роў ва ец ца 
ўсё, што ад бы ва ец ца на пуль це. 
Га лоў ны гу ка рэ жы сёр ру хае фэй-
дар — гэ та ім гнен на ад люст роў ва-
ец ца на эк ра не. Мож на і на ад ва-
рот ра біць — з пра гра мы кі ра ваць 
пуль там.

Мы не вы пад ко ва пры еха лі так 
ра на: у пус той за ле па чы на ец ца 
саўндчэк — пра вер ка пе рад кан-
цэр там. Гэ ты пра цэс рас цяг ва ец ца 
на га дзі ну: трэ ба на ла дзіць тэх ні ку 
і ін стру мен ты, рас ста віць мік ра фо-
ны, але га лоў нае — на стро іць гук.

Пер шым за сва ёй уста ноў кай 
ака заў ся ба ра бан шчык — яго про-
сяць сыг раць на кож ным ба ра ба не 
па чар зе, каб знай сці «бра ка ва ныя» 
гу кі і па ні зіць іх час то ты на эк ва лай-
зе ры. По тым ён вы кон вае ка ва лак з 
пес ні, дзе гу чаць усе ба ра ба ны ра-
зам. Да лей На сця про сіць сыг раць 
мак сі маль на гуч на.

— Гэ та каб гук не «пі ка ваў», — 
тлу ма чыць дзяў чы на. — Ка лі ад-
бы ва ец ца пе ра вы шэн не гуч нас ці 
сіг на лу, па чы на юц ца яго ска жэн ні: 
ён тра шчыць, хры піць.

Та кія ж тэс ты пра вод зяц ца 
з усі мі ін стру мен та мі па чар зе. На-
ладж ва юць і мік ра фон ва ка ліс та, а 
по тым про сяць усю гру пу сыг раць 
ра зам.

— Ін стру мент асоб на мо жа гу-
чаць доб ра, а ся род ін шых — вы бі-
вац ца. Та му трэ ба так са ма па слу-
хаць, як яны гра юць ра зам, — ка жа 
На сця. — Але тут шмат за ле жыць 
ад са міх му зы каў і іх сты лю: ба ра-
ба ны для джа за і для ро ка па він ны 
гу чаць зу сім па-роз на му.

На рэш це са ўндчэк скон ча ны, 
за ла па чы нае на паў няц ца на вед-
валь ні ка мі.

— І чым та бе займацца ўвесь 
кан цэрт? Усё ж ужо зроб ле на...

— Са чыць і на ладж ваць гук 
да лей, — усмі ха ец ца На сця. — 
Саўндчэк ро біц ца пры пус той за ле, 
а по тым пры хо дзяць гле да чы, і акус-
тыч ная сі ту а цыя мя ня ец ца. На гук 
уплы вае ўсё: і коль касць лю дзей, і 
дзе яны ста яць, асаб лі ва на вя лі кіх 
арэ нах... Му зы кі так са ма ўплы ва-
юць на гук: стру ны ра за гра юц ца, 
га ла сы са дзяц ца, а ў вы ні ку змя ня-
юц ца час то ты. За ўва жа ла, што на 
кан цэр тах у пер шых пе сень гу чан не 
звы чай на «не вель мі»? Та му пад час 
пер шых трэ каў гу ка рэ жы сёр ка рэк-
туе «па мыл кі».

— Доб ра, а по тым што яму ра-
біць?

— Гу ка рэ жы сёр, на прык лад, мо-
жа пад крэс лі ваць мо ман ты куль мі-
на цыі. Слу хае, со чыць за пес няй, а 
пе рад са мым «моц ным» мо ман там 
ро біць спа чат ку трош кі ці шэй, а по-
тым гуч ней, і гэ ты «ўдар» эма цы я-
наль на ўплы вае на слу ха чоў. Яшчэ 
ён мо жа хут ка зра біць так, каб лю-
дзі па ча лі тан ца ваць.

— Гэ та як?
— Гля дзі, — усмі ха ец ца На-

сця. — У трэ ку для тан ца па він на 
быць пуль са цыя. Яна ства ра ец ца 
«арэ ля мі» па між ра бо чым і вя лі кім 
ба ра ба нам: «тум-тышч, тум-тышч». 
Ка лі пад крэс ліць уда ры вя лі ка га ба-
ра ба на, гэ тая пуль са цыя ўзмац ня-
ец ца. Дзяў чы на кра нае неш та на 

план шэ це, гук па сту по ва ро біц ца 
са праў ды больш «тум-тышч», а я 
са чу за пуб лі кай і ба чу не вя лі кі цуд 
на свае во чы: менш чым за паў хві лі-
ны на тоўп па чы нае ру хац ца знач на 
больш ак тыў на. На сця гля дзіць на 
мой твар і смя ец ца, але рап там у 
ва ка ліс та гуч на віс ко ча мік ра фон: 
лю дзі за ты ка юць ву шы, а яна зноў 
хут ка кра нае план шэт, і не пры ем ны 
гук зні кае.

— Гэ та бы ла зва рот ная су вязь, — 
рас каз вае гу ка рэ жы сёр. — Та кое 
ад бы ва ец ца, ка лі сіг нал з ды на мі ка 
за над та гуч на трап ляе ў мік ра фон і 
той ві шчыць, бо гук «ска ча» па між ім 
і ды на мі кам. Каб усё скон чыць, я шу-
каю па спект рах на эк ра не, дзе з'я віў-
ся віск, і па ні жаю гэ тую час та ту.

Праз па ру га дзін кан цэрт за кан-
чва ец ца, але На сця не кі дае свой 
пост:

— Ні ко лі не ве да еш, ці не вы-
клі ка юць му зы кан таў на біс, та му 
трэ ба ча каць да лей.

І са праў ды, гурт вяр та ец ца хві-
лін праз пяць і вы кон вае яшчэ дзве 
кам па зі цыі. На вед валь ні кі доў га 
апла дзі ру юць, по тым на рэш це, па-
чы на юць па кі даць за лу. Гэ та апош ні 
этап ра бо ты гу ка рэ жы сё ра: па куль 
му зы кан ты збі ра юць ін стру мен ты, 
На сця склад вае мік ра фо ны, вы клю-
чае пульт і ўзмац няль ні кі для гі тар.

...Вы хо дзім на ву лі цу а па ло ве на 
два нац ца тую. Пы та ю ся:

— А ча му мы ўвесь час бы лі з 
план шэ там у за ле, а не за пуль-
там?

— Там му зы ка лепш чу ваць. А ў 
гу ка рэ жы сёр скай ка мор цы гук «хлу-
сіць», — тлу ма чыць На сця і смя ец-
ца. — Ты так і на пі шы: ка лі на ступ ны 
раз па ба чы це на кан цэр це ча ла ве-
ка, які ўвесь час ста іць і гля дзіць у 
план шэт, ве дай це: гэ та не за лож нік 
сац се так, а гу ка рэ жы сёр.

Ка ця ры на ЖО РА ВА, 
сту дэнт ка ІV кур са Ін сты ту та 

жур на ліс ты кі БДУ.

«Му зы кі так са ма ўплы ва юць 
на гук: стру ны ра за гра юц ца, 
га ла сы са дзяц ца, а ў вы ні ку 
змя ня юц ца час то ты».

ХТО ЎМЕЕ 
КІ РА ВАЦЬ ГУ КАМ...

БЫЦЬ 
ЗДА РО ВЫМ — 

НЕ ЦЯЖ КА!
Ка ля ста спар тыў ных ме-
ра пры ем стваў для так зва-
ных цяж кіх пад лет каў пра-
вя дзе БРСМ у Гро дзен скай 
воб лас ці пад час лет няй ак-
цыі «Твой крок на су страч 
зда роўю», па ве да мі лі ў 
аб лас ным ка мі тэ це ма ла-
дзёж най ар га ні за цыі.

Мэ та пра ек та — да лу чыць 
пад лет каў, якія ста яць на роз-
ных ві дах улі ку, да зда ро ва га 
ла ду жыц ця, а так са ма прад-
ста віць ім аль тэр на тыў ныя 
ва ры ян ты пра вя дзен ня воль-
на га ча су. Ма са выя спар тыў-
ныя ме ра пры ем ствы пра ек та 
прой дуць у час ка ні кул у кож-
ным ра ё не Гро дзен скай воб-
лас ці. Ся род іх бу дуць спа бор-
ніц твы па не звы чай ных ві дах 
спор ту, квэс ты і эс та фе ты, 
ка манд ныя гуль ні. На прык лад, 
у Во ра наў скім і Дзят лаў скім ра-
ё нах згу ля юць у мі ні-фут бол, 
у Свіс ла чы хлоп цаў і дзяў чат 
за про сяць на ак тыў ную квэст-
гуль ню, у Зэ львен скім ра ё-
не пра па ну юць пе ра адо лець 
жар таў лі выя «Вя сё лыя стар-
ты», а ў Іў еў скім ра ё не вы ра-
шы лі апра ба ваць страй кбол. У 
спар тыў най пра гра ме пра ек та 
так са ма стрыт бол, па пу ляр ныя 
ў мо ла дзі бас кет бол і ва лей бол, 
ін шыя спар тыў ныя ме ра пры ем-
ствы. Маг чы ма, пра ект па доў-
жаць і на час школь ных ка ні-
кул да кан ца го да. Ча ка ец ца, 
што па ста ян ны мі ўдзель ні ка мі 
ме ра пры ем стваў ста нуць ка ля 
900 цяж кіх пад лет каў ва ўзрос-
це ад 14 да 18 га доў ва ўсіх ра-
ё нах воб лас ці.

У РЭЙД 
ВЫ ХО ДЗІЦЬ 

«ЛЕТ НІ ПА ТРУЛЬ»
Да кан ца ле та бу дзе пра хо-
дзіць тра ды цый ная су мес-
ная ак цыя Мі ніс тэр ства па 
над звы чай ных сі ту а цы ях і 

Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан-

ска га са ю за мо ла дзі «Лет-

ні па труль».

Пад час яе ра бот ні кі пад раз-
дзя лен няў МНС ра зам з удзель-
ні ка мі ма ла дзёж ных атра даў 
ахо вы пра ва па рад ку (МА АП) 
пра вя дуць ва ўсіх рэ гі ё нах кра і-
ны ме ра пры ем ствы, с кі ра ва ныя 
на пра фі лак ты ку і па пя рэ джан-
не ўзнік нен ня па жа раў, гі бе лі ад 
іх лю дзей, ня шчас ных вы пад-
каў на ва дзе. У пры ват нас ці, з 
мэ тай вы яў лен ня па ру шэн няў 
пра ві лаў па жар най бяс пе кі і 
ача гоў уз га ран ня ў лет ні пе ры-
яд бу дуць ар га ні за ва ны рэй ды 
ў ля сы і на тар фя ні кі, а з мэ тай 
пра ду хі лен ня гі бе лі гра ма дзян 
на ва дзе — па тру ля ван не ў 
афі цый на ўста ноў ле ных мес-
цах для ку пан ня і ад па чын ку 
гра ма дзян ка ля бе ра га вой лі ніі 
ва да ёмаў.

Ар га ні за та ры пра ек та ўпэў-
не ныя, што ак цыя «Лет ні па-
труль» бу дзе спры яць па вы-
шэн ню ўзроў ню куль ту ры бяс-
пе кі жыц ця дзей нас ці ся род усіх 
уз рос та вых груп на сель ніц тва, 
у пер шую чар гу — дзя цей і мо-
ла дзі, ска ра чэн ню коль кас ці па-
жа раў і ня шчас ных вы пад каў на 
ва дзе, у тым лі ку пры экс плу а-
та цыі вод на га транс пар ту.

На га да ем, што ў кра і не 
ство ра ны 132 МА АП па ўза е-
ма дзе ян ні з ор га на мі і пад раз-
дзя лен ня мі па над звы чай ных 
сі ту а цы ях агуль най коль кас цю 
1,6 ты ся чы ча ла век.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. 
rs@zviazda.by

Хоць наф ту звы чай на на зы ва юць 
энер га нось бі там, з яе ро бяць да-
лё ка не толь кі па лі ва. Акра мя 
бен зі ну, га зы, ма зу ту і са ляр кі, 
пра дук та мі яе пе ра пра цоў кі ста-
но вяц ца ўгна ен ні, по лі эты лен, 
пласт ма са, каў чук, а так са ма сін-
тэ тыч нае ва лак но. Апош ня га іс ну-
юць дзя сят кі ві даў: ней лон, лай-
кра, по лі эс тэр... Ся род най больш 
рас паў сю джа ных — акры ла выя 
ва лок ны, у пры ват нас ці, ство-
ра ны яшчэ ў СССР «Ніт рон-Д». 
У Бе ла ру сі яго вы пус ка юць на 
прад пры ем стве «Па лі мір», што 
ў На ва по лац ку. Ад на з ма ла дых 
су пра цоў ніц, якая ве дае ці не ўсё 
пра вы твор часць тка ні ны з «чор-
на га зо ла та», — су пра цоў ні ца 
ла ба ра то рыі па кант ро лі вы твор-
час ці сін тэ тыч на га ва лак на Але на 
АНІ СІ МА ВА.

— Жа дан не пра ца ваць у хі міч най пра мыс ло-
вас ці з'я ві ла ся ў мя не дзя ку ю чы баць ку, — ус па-
мі нае дзяў чы на. — Ён двац цаць га доў ад пра ца-
ваў зу сім по бач, на «Наф та не» ка ман дзі рам ад-
дзя лен ня па жар на- ра та валь най час ці, хоць жы лі 
мы до сыць да лё ка — у па сёл ку Асвея Верх ня-
дзвін ска га ра ё на. Вя до ма, у дзя цін стве не ад ной-
чы да во дзі ла ся пры яз джаць сю ды, і мя не заўж ды 
вель мі ці ка ві ла, што тут вы раб ля юць, як гэ та 
ро біц ца, якія лю дзі пра цу юць. Вось гэ та ці каў-
насць і да па маг ла зра біць вы бар — вы ра шы ла, 
што бу ду пра ца ваць у наф та хі міі. Пас ля шко лы 
па сту пі ла ў На ва по лац кі дзяр жаў ны по лі тэх ніч ны 
ка ледж на спе цы яль насць «пе ра пра цоў ка наф ты 
і га зу», ужо на трэ цім кур се ўпер шы ню прый шла 
прак ты ка вац ца на «Па лі мір» у ла ба ра то рыю фі-
зі ка-ме ха ніч ных вы пра ба ван няў ва лак на. Та кі 
ж шлях ча каў і боль шасць ма іх ад на курс ні каў: 
нех та тра піў на вы твор часць по лі эты ле ну, хтось-
ці — на сін тэз ма на ме раў, ін шыя — у ла ба ра то-
рыі ўва ход на га кант ро лю.

Су раз моў ні ца ад зна чае, што най боль шае 
ўра жан не яшчэ ў час прак ты кі на яе ака заў ка-
лек тыў — з усі мі бы ло лёг ка пра ца ваць і мець 
зно сі ны. Та му ха це ла вяр нуц ца ме на ві та сю ды, 
і яе ма ра спраў дзі ла ся.

Уся го ў ла ба ра то рыі тры на прам кі: фі зі ка-ме-
ха ніч ных вы пра ба ван няў, дзе пра вод зяць ана-
лі зы пар тый га то вай пра дук цыі, фар ба ван ня, 
а так са ма хі міч ны.

— Па вы ні ках да сле да ван няў мы рэ ка мен ду-
ем пры сво іць ва лак ну пэў ную сорт насць, — рас-
каз вае Але на. — Яна мо жа быць пер шай, дру гой 
або трэ цяй, усё за ле жыць ад дас ка на лас ці тэх-
на ла гіч най лі ніі. Вя до ма, най боль шы аб' ём пра-
дук цыі мае най вы шэй шую якасць. Кан чат ко ва 
сорт насць пры свой ва юць кант ра лё ры ад дзе ла 
тэх ніч на га кант ро лю, ме на ві та яны ста вяць ад-
зна ку ў паш пар це якас ці га то вай пар тыі.

Ка ле гі на зы ва юць Але ну «ўні вер саль ным сал-
да там» — дзяў чы на з лёг кас цю вы кон вае не 
толь кі фі зі ка-ме ха ніч ныя вы пра ба ван ні, але пры 
па трэ бе пад мя няе сва іх ка лег з ін шых пад раз-
дзя лен няў. Мно гіх, пэў на, най больш ура зі ла б 

ра бо та ла ба ра то рыі фар ба ван ня, дзе 
су пра цоў ні кі пры да па мо зе спе цы яль-
най свет ла вой ша фы ана лі зу юць ка-
ля ро вае ва лак но. «Ніт рон-Д» мож на 
па фар ба ваць у сот ні са мых роз ных 
ко ле раў, толь кі ле тась на прад пры-
ем стве бы ло ство ра на 166 но вых рэ-
цэп тур (част ка з іх мае «аў тар ства» 
Але ны). Вя до ма, пра ца ваць тут мо жа 
да лё ка не кож ны — «ад чу ваць» ко ле-
ры ла ба ран ту трэ ба прос та ідэа льна. 
На ват дроб нае не су па дзен не ад цен ня 
ва лак на з за яў ле ным ад праў ляе яго 
ў брак, тое са мае да ты чыц ца і лю бой 
не ад на род нас ці ко ле ру.

— Шчы ра ка жу: пра ца мне вель мі 
па да ба ец ца, — за зна чае дзяў чы на. — 
Па-пер шае, яна ўні каль ная — пас ля 
рас па ду СССР гэ та ла ба ра то рыя за ста-
ла ся адзі ная ва ўсёй на шай кра і не. Та му 
па доб ны до свед больш ні дзе не атры-
ма еш. З мі ну саў я б ад зна чы ла фі зіч-

ную стом ле насць — ва лак но вель мі тон кае, уся го 
дзе вяць мік рон (у пяць-дзе сяць ра зоў тан чэй шае 
за ча ла ве чы во лас), ад гэ та га хут ка стам ля юц ца 
во чы. Але я ак тыў на баў лю час — удзель ні чаю ў 
ра бо це ва лан цёр ска га атра да «Сэр ца «Па лі мі-
ра», Са ве та ма ла дых ра бот ні каў прад пры ем ства, 
зай ма ю ся на бо рам ка ман даў на роз на га кштал-
ту тур ні ры, у мно гіх удзель ні чаю са ма. Ня даў на, 
на прык лад, ез дзі ла на Рэс пуб лі кан скі турз лёт 
праф са юзаў на тур ба зу «Вы со кі Бе раг».

Ла ба ран ты пра цу юць у тры зме ны па гра фі ку 
«два праз адзін». На за ро бак Але на не скар дзіц-
ца, ка жа, што гро шы пла цяць доб рыя. Прад пры-
ем ства да ло ін тэрнат.

— Ле тась я за воч на скон чы ла Бе ла рус кі дзяр-
жаў ны тэх на ла гіч ны ўні вер сі тэт па спе цы яль нас-
ці «ін жы нер-хі мік-эко лаг». У бу ду чы ні ба чу ся бе 
толь кі на «Па лі мі ры», — кан ста туе Але на. — Да 
мо ла дзі на прад пры ем стве ста вяц ца доб ра, ёсць 
маг чы мас ці не толь кі для пра фе сій най са ма рэа-
лі за цыі. Та му мя не тут усё за да валь няе.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. lyskavets@zvіazda.by

Мінск — На ва по лацк — Мінск.
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ТАН ЧЭЙ ЗА ВО ЛАС, або На вош та ла ба ран ту 
вост ры зрок

На прадметным шкле — тонкія валокны «Нітрона-Д».


