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НАПРЫКАНЦЫ

24 кастрычніка 2013 г.

 Цiкавая сустрэча

 Здарэнне
Дзень Арганiзацыi Аб'яднаных Нацый. Адзначаецца з 1948 года.
24 кастрычнiка 1945 года ўступiў у сiлу Статут ААН.
год — нарадзiўся (Пiнск) Рафал Юзаф Чарвякоўскi, беларускi
вучоны-медык, асветнiк, доктар фiласофii i медыцыны. У 1776
годзе скончыў Рымскi ўнiверсiтэт. Праходзiў медыцынскую практыку ў шпiталях Неапаля, Фларэнцыi, Турына, Вены, Парыжа i Берлiна. У 1779-м быў
накiраваны з Пiнска ў Кракаў выкладаць медыцыну ў Галоўнай кароннай
школе (Ягелонскiм унiверсiтэце). У час паўстання 1794 года быў галоўным
лекарам лазарэта пры саборы Св. Пятра. Аўтар 12-томнай працы па арганiзацыi i правядзеннi хiрургiчных аперацый. Памёр у 1816 годзе.
год — аме рыкан скi па лi тык
Бернард Барух увёў у абарачэнне тэрмiн «халодная вайна». Сама ж «халодная вайна» пачалася трыма гадамi
раней: 5 сакавiка 1946 года,
калi Уiнстан Чэрчыль выступiў
з вядомай прамовай у амерыканскiм Фултане. Тыднем
пазней Iосiф Сталiн у iнтэрв'ю
«Правде» паставiў Чэрчыля
ў адзiн шэраг з Гiтлерам i заявiў, што ў сваёй прамове той заклiкаў Захад да вайны з СССР. Тэрмiн
«халодная вайна» стаў неад'емнай часткай гiсторыi ХХ стагоддзя. Бернард
Барух, уплывовы палiтык, да думкi якога сапраўды прыслухоўвалiся прэзiдэнты Рузвельт i Трумэн, а таксама той жа Чэрчыль, на пасяджэннi сенацкай камiсii па расследаваннi ваенных злачынстваў гэтымi словамi хацеў
ахарактарызаваць адносiны памiж ЗША i СССР, якiя сталi хутка астываць
пасля перамогi ў Другой Сусветнай вайне. «Нягледзячы на тое, што вайна
скончана, мы знаходзiмся на паўдарозе да халоднай вайны, якая паступова
становiцца ўсё больш гарачай», — заявiў ён. З распадам сацыялiстычнага
лагера i СССР «халодная вайна» фактычна завяршылася.
год — 80 гадоў таму нарадзiўся (Саратаўская вобласць, Расiя)
Генадзь Канстанцiнавiч Сталяроў, беларускi вучоны ў галiне
iнфарматыкi, кандыдат фiзiка-матэматычных навук. Аўтар навуковых прац
па пытаннях вылiчальнай тэхнiкi, сiстэмнага праграмнага забеспячэння.
Распрацаваў першыя ў Беларусi базы даных для розных галiн ведаў. Лаўрэат Дзяржаўнай прэмii СССР, Дзяржаўнай прэмii Беларусi.
Максiм БАГДАНОВIЧ, паэт,
перакладчык, лiтаратурны крытык:

Георгiй КАЛДУН:

1743

«КАЛI ВЫ НЕ ЕЛI ПАСЛЯ ШАСЦI —
ЗНАЧЫЦЬ, ВЫ I НЕ ЖЫЛI»

...ДЫСЕРТАЦЫЮ, МУЗЫКУ
I ТЭЛЕБАЧАННЕ
— У вас за плячыма геаграфiчная
адукацыя. Сапраўды хацелi некалi
стаць географам або першапачаткова ведалi, што па спецыяльнасцi
працаваць не будзеце?
— Ведаеце, да нейкага часу за цябе рашэнне прымаюць бацькi. Я вельмi позна пасталеў (i ўвогуле баюся,
што не пасталеў i да гэтага часу). З
аднаго боку, не бачу ў гэтым нiчога
дрэннага, а з другога... У школе я нават i не думаў, куды хачу пайсцi вучыцца. Глядзеў на сваiх аднакласнiкаў
i не разумеў iх. Адзiн хацеў пайсцi на
мiжнародныя адносiны, другi планаваў
стаць юрыстам, трэцi — гiсторыкам.
Усе дакладна ведалi, чаго хацелi. А
я не верыў i да гэтага часу не веру ў
глыбока вывераныя планы на будучыню. Прынамсi, не на такую аддаленую.
Мне падабаецца сiтуацыйнасць мыслення i дзеянняў.

СЁННЯ
Усход

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

7.55
7.47
7.45
7.38
8.09
8.06

17.52
17.39
17.42
17.43
18.08
18.12

— Я два гады правучыўся ў аспiрантуры i пачаў пiсаць дысертацыю:
«Аптымiзацыя працэсаў прамысловага
водакарыстання буйнога эканамiчнага
раёна на прыкладзе Мiнскай вобласцi». Ну як пачаў... Хацеў быў пачаць.
Ад адной назвы шок пачынаўся. А калi
ўявiў, як аддам вывучэнню гэтага, насамрэч, вiдаць, актуальнага пытання
некалькi гадоў жыцця, а потым гэтая
тоўстая папка будзе пылiцца на якойнебудзь палiцы ва ўнiверсiтэце...
— Значыць, дысертацыя так i засталася ненапiсанай?
— Вось я пра тое i кажу. Праз два гады пасля вучобы ў аспiрантуры я адчуў,
што аспiрантура хоча мяне «кiнуць».
Але я яе апярэдзiў. Прыйшоў, напiсаў
заяву аб тым, што мы з аспiрантурай
больш не можам быць разам i будзе
лепш, калi кожны з нас пойдзе сваёй
дарогай. Хоць кандыдацкi мiнiмум я
здаў. Падумаў, лепш буду радавацца
таму, што ў мяне ёсць чырвоны дыплом
унiверсiтэта, чым няскончаная аспiрантура. Атрымаць званне кандыдата навук... Навошта? Гэта, вядома, выдатна,
калi ў цябе ёсць планы звязваць сябе з
гэтай сферай. Так, я навукай цiкаўлюся, але не хачу ёю займацца.
— I замест навукi пайшлi ў музыку?
— Не было такога, каб я сядзеў i
думаў, чым бы мне заняцца: «Так, з
аспiрантурай не склалася, а давай-ка
пайду я спяваць...». Проста з дзяцiн-

9.57
9.52
9.57
10.05
9.59
10.06

вiзм нi ў мысленнi, нi ў тым, як я падаю, падношу матэрыял. Яшчэ горш
— банальнае i зарыфмаванае глупства,
якое сёння часта падаецца як высокае
мастацтва. Я крытычна стаўлюся да таго, што пiшу сам, таму на адну песню
можа пайсцi 2-3 месяцы. Iмкнуся кожнае
слова выверыць, каб потым нават самому сабе можна было сказаць: халтуры
тут няма. Для мяне гэта не з'яўляецца
нейкiм паточным спосабам вытворчасцi
музычнага матэрыялу. Я пiшу песнi не
для каго-небудзь, не на продаж. Я пiшу,
таму што мне гэта падабаецца, таму
што я такiм чынам самавыяўляюся.
— Выкананне партый на губным
гармонiку таксама з'яўляецца нейкiм
спосабам самавыяўлення?
— Тое, што я выконваю на гармонiку
— гэта зусiм простыя партыi. На гэтым
iнструменце iграць значна прасцей,
чым на фартэпiяна. Гармонiк часцей
за ўсё мае пэўную танальнасць. Груба кажучы, можна проста «дудзець»
у адзiн-другi бок, i гэта будзе ўспрымацца, як нешта музычнае (смяецца).
У iмправiзацыi не магу сябе праявiць,
але тыя партыi, якiя выконваю, былi
мною прыдуманы i вывучаны.
— А што тычыцца iмправiзацыi не
на сцэне, а ў эфiры. Былi форс-мажорныя сiтуацыi або незвычайныя
выпадкi падчас здымак праграмы
«Адзiн супраць усiх»?
— Наогул, «Адзiн супраць усiх» —
гэта, у асноўным, iмправiзацыя i ёсць.

ЗАЎТРА

Месяц

Захад Даўжыня
дня

«Хай чарада гадзiн панурых, нудных, шэрых,
Як попел, на душу мне клалася ўвесь час,
Хаваючы агонь гарачай веры, —
Хай не вiдаць яго... а ўсё ж ткi ён не згас!».

...ВОЛЬНЫ ЧАС, КНIГI
I АДУКАЦЫЙНЫЯ ПЕРАДАЧЫ

Апошняя квадра 27 кастрычніка.
Месяц у сузор’і Рака.

— Георгiй, вы аддаеце перавагу
адпачынку там, дзе гучна i шумна,
цi дзе цiха i спакойна?
— Калi хочацца, каб было гучна i
шумна — iду на канцэрт. Гэта выдатна:
прыехаць, паглядзець, як арганiзавана шоу, паслухаць добрыя песнi, атрымаць асалоду ад пэўнай атмасферы.
А вось клу бы, дзе бес пе ра пын ная
грукатлiвая музыка не дае магчымасцi нават пагаварыць, я не наведваю.
Калi i прыходжу туды (напрыклад, на
ўру чэн не прэ мiй або даб рачын ныя
канцэрты), то часцей з павагi да арганiзатараў. Не люблю адпачынак у
натоўпе. Лепш пасплю, пагляджу кiно,
папрацую над музыкай цi парадак у
кватэры навяду.
— А што наконт кнiг? На iх хапае
часу?
— На ўсё хапае часу, калi яго планаваць. Калi ты хочаш пачытаць, то
ты пачытаеш. А калi шукаеш нагоду
заняцца чым заўгодна, акрамя чытання, — то ты яе знойдзеш. Цяпер я стаў
значна больш чытаць, чым гадоў пяць
таму. Гэта значыць, мне гэта цяпер
больш цiкава. Часцей за ўсё чытаю ў
дарозе, калi ў цягнiку еду або гультайнiчаю дома.
— Любiце класiку цi аддаяце перавагу сучаснай лiтаратуры?
— Ве да е це, па-роз на му бы вае.
Чытаю розныя кнiгi. Калi ўспомнiць з
апошняга... Нарэшце дабраўся да булгакаўскага «Майстра i Маргарыты».
Прачытаў «Усё пра жыццё» Мiхаiла
Велера, «Кветкi для Элджэрнона» Данiэла Кiза. Вельмi ўразiла кнiга Iрвiна
Ялама «Калi Нiшцэ плакаў», раман
Джорджа Оруэла «1984»... Звычайна
добрыя кнiгi мне рэкамендуюць сябры
i мама.
— Часцей чытаеце цi ўсё ж глядзiце тэлевiзар?
— Я тэлевiзар вельмi рэдка ўключаю. I калi гэта раблю, то найперш
шукаю адукацыйна-пазнавальныя каналы: National Geographic, Discovery,
Nano TV, DaVinchi Learning. Таму што,
калi абмяжоўваць сябе праглядам выключна забаўляльных перадач, можна
«зарабiць» iнтэлектуальны апендыцыт.
Карысна часам паглядзець нешта сур'ёзнае, тое, што развiвае мазгi. Важна
выходзiць за межы таго, што ты ведаеш цяпер, даведвацца, што па тых цi
iншых пытаннях думаюць iншыя людзi
i куды рухаецца навука. I цэлы свет
разам з ёй.

I напрыканцы кулiнарная парада
ад Георгiя Калдуна:
«Калi вы не елi пасля шасцi — значыць, вы i не жылi».
Кацярына ДАДЗЕРКIНА



Iмянiны
Пр. Зінаіды, Льва, Піліпа.
К. Антаніны, Марты, Антона,
Марціна, Рафала.

ЛЕПШ БЫ ВЫ ТУЮ РЫБУ
НАБЫЛI Ў КРАМЕ...
Непадалёку ад возера Матырына i ракi Ушача на тэрыторыi Ушацкага раёна работнiкi Полацкай мiжрайiнспекцыi
спынiлi для праверкi грузавы
аўтамабiль, у якім ехалi тры
мясцовыя жыхары.
Пры аглядзе грузавiка дзяржiнспектары знайшлi электралавiльную прыладу, лодку, дзве акумулятарныя батарэi i мех з рыбай. Заведзена крымiнальная справа, шкода
навакольнаму асяроддзю ацэнена ў
асаблiва буйным памеры — больш
за 57,3 мiльёна рублёў.
Сяргей РАСОЛЬКА



БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
— Цяжка працаваць, калi шэфа няма?
— Вельмi цяжка. Нават курыць не хаджу: баюся, што дадому пайду.
Раней спрачалiся з жонкай, хто ў
сям'i галоўны. З'явiлася дзiця — даведалiся! Цяпер спiм i ядзiм, калi «цар»
дазволiць.
На курсах кулiнарыi размаўляюць дзве
хатнiя гаспадынi:
— Уяўляеш, мой муж за паўгода пахудзеў на 9 кiлаграмаў!
— Вой! Сорам якi!
Галкiн перастаў вiтацца з Кiркоравым.
Гэта ж трэба было: на вяселлi Галкiна з
Пугачовай пажадаць, каб яны кахалi адно аднаго i памерлi ў адзiн дзень...

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА,
ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара),
В. КЛЮЧНІК (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, С. ПРОТАС (першы намеснiк
дырэктара—галоўнага рэдактара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ
(намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.

НАШ АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, сакратарыята —
292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12;
«Мясцовае самакіраванне» — 292 44 12, уласных
карэспандэнтаў:
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92,
Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыi: 287 18 81.

http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zvyazda.minsk.by,

ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by

(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by

Хадзем,
гарачага
паспрабуем!
Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Сонца

1933

Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць
фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва
«Беларускi Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.

caricatura.ru

— Георгiй, раскажыце, як шмат
часу вы трацiце на прыгатаванне
ежы?
— Я не люблю, калi гэтая справа
зай мае больш ча су, чым тра цiц ца
ўласна на саму яду. Таму дома харчуюся прос тымi страва мi — мясам,
са ла та мi. Ча сам вы ра тоў вае мульты вар ка — у ёй пе ры я дыч на ка шы
гатую. Я вырас у звычай най настаўнiцкай сям'i, таму не маю звычкi да,
ска жам так, вы тан ча най ежы. Для
мя не бы ло аб са лют на нар маль ным
«па ся дзець» на сма жа най буль бе,
яеч нi або пель ме нях. Та му i ця пер
я максi мальна спрашчаю працэс гата ван ня. Узяў па мi дор, на ча ты ры
част кi раз рэ заў, мя са пад сма жыў.
А ка лi хачу па есцi неча га смачна га,
але скла данага ў гатаваннi, то iду ў
рэстаран.
— Дык значыць, у рэстаранах вы
часты госць?
— Не, у асноўным я харчуюся ўсё ж
дома. Але калi хачу з'есцi сушы, то на
сваёй кухнi гатаваць iх не буду. Гэта ж
трэба сесцi, разабрацца з рэцэптам,
прыгатаваць. Прасцей зайсцi ў любiмы рэстаран i замовiць тое, што падабаецца.
— Атрымлiваецца, дома гатуеце
простыя стравы, а ў рэстаранах выбiраеце экзотыку?
— Экзатычныя штучкi, вядома, цiкава каштаваць. Напрыклад, у рэстаран карэйскай кухнi зайсцi. Але гэта
здараецца досыць рэдка. Нейкiмi экстрэмальнымi рэчамi ў гэтым плане я
не захапляюся. «Ласiныя губы ў падсалоджаным воцаце» i таму падобнае
— не для мяне. Часцей за ўсё заказваю
абмежаваны набор страў. Салат з агароднiны i курынае фiле ў сыры або мяса з грыбамi. Усё абсалютна штодзённае. Паесцi — значыць паесцi. Нешта
сытнае i смачнае. Мне не надакучвае
тое, што я ем.
— А цi ёсць нейкiя стравы родам
з дзяцiнства?
— Вядома, памятаю, бабуля рабiла смачны боршч i галубцы. Цяпер ёй
89 гадоў, i нiчога такога яна ўжо не
гатуе. Але такiх галубцоў, як у яе, я
больш нiдзе не каштаваў. Гэты смак з
дзяцiнства запомнiўся. I адразу нешта
прыемнае ў памяцi ўзнiкае.

— Былi выпадкi, калi гэтая сiтуацыйнасць мыслення, як вы кажаце,
дапамагла вам прыняць правiльнае
рашэнне?

Тое, што выходзiць за межы «пытанне—адказ», уяўляе сабой размову двух
абсалютна незнаёмых людзей. Казаць
пра форс-мажор тут складана, у нас жа
не экстрэмальнае шоу. Проста здараюцца пацешныя моманты ў працэсе
зносiн вядучага з гульцом, калi людзi
перад тэлекамерамi знаходзяцца ў стане невялiкага стрэсу.
— Нiколi не думалi над тым, каб
паспрабаваць сябе ў ролi вядучага
шоу iншага фармату?
— Шоу «Адзiн супраць усiх» транслююць на АНТ кожны суботнi вечар.
I прыемна, вядома, калi цябе асацыююць з чымсьцi больш-менш iнтэлектуальным. У плане вядзення перадачы
мне прыемна адчуваць натуральнасць
працэсу. Ёсць розныя фарматы i розныя мэты i задачы ў вядучага, але мне
блiжэй менавiта гэта. У адваротным
выпадку я сябе адчуваю мiкраскопам,
якiм забiваюць цвiкi (смяецца). Мне падабаецца размаўляць з гульцамi, задаваць iм нейкiя пытаннi, iмправiзаваць, i
падабаецца яшчэ больш таму, што ўсё
гэта не прапiсана сцэнарыем, а жывое,
iмгненнае.

У пакоі пражывалі студэнткі 2-га
курса, на адну з якіх плазам у тры
гадзіны ночы абваліўся масіўны кавалак — з вышыні больш за тры
метры. Раніцай былі выкліканы выратавальнікі. Па іх звестках, двухпавярховы цагляны будынак у цэнтры
Гомеля быў пабудаваны 60 гадоў
таму, столевыя перакрыцці ў ім
драўляныя. Мяркуецца, што прычынай абвальвання стала прасяданне
драўлянага бруса. Студэнтак перасялілі, а пакой прызналі непрыдатным для пражывання.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

...КУЛIНАРНЫЯ ПРЫХIЛЬНАСЦI,
ВЫНАХОДКI Ў ЕЖЫ
I ДЗIЦЯЧЫЯ ЎСПАМIНЫ

ства люблю музыку. Рана цi позна гэта
адбылося б. У нас сям'я вельмi музыкальная. Тата прывiў мне i Дзiму густ
да добрай музыкi. Пачынаючы класа з
6-7-га я пачаў рабiць спробы спяваць.
Пасля 9-га я сеў за гiтару — пачаў вучыцца iграць. Я разумеў, што атрымлiваю ад гэтага задавальненне i займаўся гэтым у першую чаргу для сябе.
Проста з часам гэта пачало набываць
больш маштабныя формы.
— Песнi, якiя вы выконваеце, неяк
звязаны з тымi падзеямi, якiя адбываюцца ў вашым жыццi?
— Калi песнi не звязаныя з асабiстымi перажываннямi, яны атрымлiваюцца
фальшывымi. А я не люблю прымiты-

У пакоі №13 інтэрната Гомельскага дзяржаўнага дарожнабудаўнічага каледжа абвалілася тынкоўка столі плошчай
каля квадратнага метра.

ПРАВЕРЦЕ, КАЛI ЛАСКА, АДКАЗЫ
Па гарызанталi: Зыкiна. Магамаеў. Гронка. Парк.
Па вертыкалi: Мулявiн. Вуячыч. Дужка. Апе. ТаганЯрд. Тытан. Аер. Гай. Апаш. Iнжынер. Ром. Форма. Iстр. ка. Танга. Аркан. Нуга. Мана. Торф. Герман. Помпа.
Атам. Майдан. Ураган. Зло. Пара. Левiт. Енк. Бык. Кар- Туф. Ангар. Рэмек. Анкер. Кура. Кайра. Лiт. Шале. Рамi.
га. Тырана. «Артэк». «Муму». Шафер. Кавацiна.
Сядзiба. Акт. Алтын. Шалаш. «Рэно». Кайстра.

Прынята думаць, што мужчына на кухнi (калi ён, вядома,
не шэф-кухар якога-небудзь рэстарана цi кавярнi) — гэта
тое ж самае, што жанчына на караблi: дрэнная прыкмета.
Нiчога падобнага! Некалькi гадзiн з Георгiем Калдуном
даказалi, што знаходзiцца на кухнi побач з мужчынам
не толькi бяспечна, але i цiкава! Спецыяльна для «Звязды»
вядомы музыкант i тэлевядучы пагадзiўся прыгатаваць
свае любiмыя стравы: мяса i салат з агароднiны. А пакуль
Георгiй рэзаў, шаткаваў ды смажыў, мы дарма часу
не гублялi i распыталi яго пра...
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