
АВЕН. Бу дзе цяж ка зай мац ца тым, што за пла-
на ва лі, так што лепш ад ра зу быць га то вым да 
змя нен ня пла наў. Атры ма е це не ацэн ны до-
свед цярп лі ва га слу жэн ня і ах вяр най ад мо вы 

ад аса біс тых да ма ган няў. Зрэш ты, усё гэ та да ты чыц ца 
пер шай па ло вы тыд ня, а ўжо ў пят ні цу атры ма е це пры-
ем ную вест ку, пра віль на вы тлу ма чыў шы якую мож на 
на ват па леп шыць сваё фі нан са вае ста но ві шча.

ЦЯ ЛЕЦ. Мо гуць з'я віц ца зу сім не ча ка ныя 
праб ле мы ў сфе ры дзе ла во га парт нёр ства. 
З ін ша га бо ку, мо жа це сме ла раз ліч ваць на 

па ра зу мен не з на ва коль ны мі людзь мі, а так са ма на 
ўлас ную па вы ша ную ін тэ ле кту аль ную ак тыў насць і 
дзе ла вую хват ку. Дай це вый сце эмо цы ям, але не да-
зва ляй це жа дан ням атры маць верх над ро зу мам. У 
су бо ту не вы клю ча ны не ча ка ныя пры го ды, у якіх вам 
вель мі спат рэ біц ца раз важ насць.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Не вар та вы свят ляць ад но сі ны з 
на чаль ствам, не кан флік туй це з ім і па маг-
чы мас ці прос та ра дзей трап ляй це ся на во чы. 
Па спра буй це аб дум ваць тое, пра што пла ну е-

це па ве да міць. Ака ліч нас ці бу дуць спры яць пе ра гля ду 
прын цы паў і стэ рэа ты паў па во дзін. Пос пех бу дзе спа-
да рож ні чаць тым, хто зай ма ец ца гра мад скай дзей нас-
цю. Больш ча су на да вай це лю бі май твор час ці, па кінь це 
ру ці ну і зай мі це ся рас крыц цём свай го па тэн цы я лу. 
Маг чы ма аб васт рэн не ад но сін з дзець мі.

РАК. Пос пех ця пер на ва шым ба ку — па спя-
хо вай ака жац ца лю бая дзей насць, злу ча ная з 
вы кла дан нем, на ву чан нем, спор там, за ба ва мі. 

З'я віц ца маг чы масць пад няць свой пра фе сій ны аў та ры-
тэт, у вы ні ку ча го на вас ля жа ве лі зар ная ад каз насць. 
Вам бу дуць аказ ваць да вер і ча каць у ад каз пад трым кі 
і да па мо гі. Да па мо га бліз ка му — гэ та вы дат на, але не 
на шко ду аса біс та му жыц цю.

ЛЕЎ. Мо жа це ад пра віц ца ў дзе ла выя па езд кі, 
але будзь це асаб лі ва ўваж лі выя да ўлас на га 
зда роўя. За вяр шай це на за па ша ную ру ці ну, па-
ду май це пра тое, што мож на зра біць за га дзя. 

У аў то рак, асаб лі ва ў дру гой па ло ве дня, не па жа да ны 
ві зі ты ў афі цый ныя ўста но вы. Вы хад ныя дні пры свя ці-
це зно сі нам.

ДЗЕ ВА. Атры ма е це шанц ажыц ця віць даў нія 
за ду мы. Лю бая ры зы ка ці аван ту ра мо жа пры-
вес ці да пра ва лу ці рас ча ра ван няў. Се ра да 

— дзень кам пра мі саў, та му з на чаль ствам лепш не 

кан флік та ваць. Па спра буй це за рэ ка мен да ваць ся бе 
доб ра сум лен ным вы ка наў цам. Пра яві це па мяр коў-
насць у да чы нен ні да ка лег, і ва шы спра вы пач нуць 
склад вац ца вель мі па спя хо ва.

ША ЛІ. Ты дзень да во лі на сы ча ны і ўда лы ў эма-
цый ным пла не. Адзін яго мі нус — маг чы мая 
па лом ка ней кай тэх ні кі, хут чэй за ўсё бы та-
вой, але на ват гэ та не вы ве дзе вас з раў на-

ва гі. Сце ра жы це ся чу жых па рад, не вы клю ча на, што іх 
мо гуць да ваць тай ныя ня доб ра зыч ліў цы. Па ду май це, 
што б вы жа да лі змя ніць — у най блі жэй шай бу ду чы ні 
з'я віц ца та кая маг чы масць.

СКАР ПІ ЁН. Ця пер трэ ба пры клас ці мак сі мум 
на ма ган няў для та го, каб за вяр шыць спра вы, 
якія доў га і на стой лі ва раз гой два лі. Маг чы ма, 

вам за раз зда ец ца, што на пе ра дзе ча кае не пры ступ ная 
га ра спраў, з які мі не маг чы ма спра віц ца. Пач ні це з ма-
ло га, і крок за кро кам вы ссу не це гэ тую га ру з мес ца.

СТРА ЛЕЦ. Ка лі вы даў но збі ра е це ся ажыц ця-
віць штось ці но вае, то ты дзень па ды хо дзіць 
для гэ та га лепш за ўсё. Лю бое па чы нан не бу-

дзе су стрэ тае з ра дас цю. Сце ра жы це ся па спеш лі вых 
ра шэн няў. Будзь це асця рож ныя і ўваж лі выя ў эка на-
міч ных ас пек тах жыц ця.

КА ЗЯ РОГ. Да вя дзец ца пры клас ці ня ма ла на-
ма ган няў, каб утры маць сі ту а цыю пад кант ро-
лем. Уся му ві ной ста не за ліш няя эма цый насць. 

Больш спа кой на рэ агуй це на не спа дзеў кі, ча кай це ад іх 
толь кі доб ра га. Се ра да абя цае пад няць на строй на столь-
кі, што ста ноў чых эмо цый вам хо піць да кан ца тыд ня.

ВА ДА ЛЕЙ. Пе ры яд стрэ саў скан ча ец ца. У 
тых, ка му спа кой толь кі сніц ца, з'я віц ца маг-
чы масць ства рыць са бе цяж кас ці са ма стой на. 

Га лоў нае — не пе ра ста рац ца. Па леп шац ца ста сун кі са 
сва я ка мі. Ска рыс тай це ся шмат спа дзеў ны мі шан ца мі, 
якія пры ня се гэ ты ты дзень. І будзь це сум лен ныя пе рад 
са бой як у вя лі кім, так і ў ма лым.

РЫ БЫ. Мо жа це ча каць пры ем ных вес так і 
пры ваб ных пра па ноў зда лёк. Се ра да — спры-
яль ны дзень для лю бых па чы нан няў, звя за ных 

з гра мад скай дзей нас цю. Гар мо нія ў ад но сі нах з на-
ва коль ным све там, уза ем нае ра зу мен не з парт нё ра мі 
зро бяць пра цэс вы пра цоў кі су мес ных ра шэн няў эфек-
тыў ным. У су бо ту ад чу е це ўздым сіл і рас крыц цё ва шых 
маг чы мас цяў, у гэ ты дзень уда ла вы ра шац ца лю быя 
праб ле мы, ка лі зной дзец ца, што вы ра шаць.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 8.12 17.34 9.22
Вi цебск — 8.05 17.19 9.14
Ма гi лёў — 8.02 17.24 9.22
Го мель — 7.54 17.25 9.31
Гродна — 8.26 17.50 9.24
Брэст    — 8.22 17.55 9.33

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Арцёма, Германа, 
Івана, Леаніда, Мікалая, Паўла, 
Пятра. 
К. ДЗЯДЫ (Задушны Дзень), 
Еўдакіі, Багдана, Тамаша.

Месяц
Маладзік 3 лістапада. 
Месяц у сузор’і Скарпіёна. 
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Су свет ны дзень муж чын. Ад зна ча ец-
ца з 2000 го да ў пер шую су бо ту лiс та па да 
па iнi цы я ты ве вен ска га ма гiст рата, фон ду 
М.С. Гар ба чо ва, ад дзя лен ня ААН у Ве не i мiж-
на род най ар га нi за цыi «Ме ды кал Ка некшн».

1755 год — у Ве не на ра дзi-
ла ся Ма рыя-Ан ту а-

нэ та, жон ка фран цуз ска га ка-
ра ля Лю до вi ка ХVI. Прын цэ са 
з аў стрый ска га ка ра леў ска га 
до ма Габс бур гаў вый шла за-
муж за Лю до вi ка ў 15 га доў, 
а ў 18 ста ла ка ра ле вай. Пры-
го жая i жыц ця ра дас ная ка ра ле-
ва не заў сё ды стрым лi ва ла эмо цыi, ста но вя чы ся 
ах вя рай iнт рыг пры вер саль скiм два ры. У 1789 
го дзе, ка лi па ча ла ся рэ ва лю цыя, Ма рыя-Ан ту а нэ та 
зра бi ла ся сiм ва лам ня на вiс цi фран цу заў да ма нар-
хii. Ка роль i ка ра ле ва ўцяк лi з Вер са ля ў Цью ле ры, 
а ў чэр ве нi 1791-га спра ба ва лi сха вац ца за мя жой, 
але iх апа зна лi i вяр ну лi на зад. У жнiў нi на ступ на-
га го да Лю до вi ка i Ма рыю-Ан ту а нэ ту арыш та ва лi. 
Ка ра ля па ка ра лi 21 сту дзе ня 1793-га, ка ра ле ву ад-
пра вi лi на гiль я ты ну праз дзе вяць ме ся цаў па стан-
дарт ным аб вi на вач ван нi ў дзяр жаў най здра дзе.

1815 год — у сям'i не ба га та га ра мес нi ка, 
за хоп ле на га на ву кай, на ра дзiў ся 

сла ву ты анг лiй скi ма тэ ма тык i ло гiк Джордж 
Буль. Ме на вi та яго пра цы за кла лi асно вы ма-
тэ ма тыч най ло гi кi, якая ўпер шы ню з ча соў 
Арыс то це ля пе ра ста ла за ле жаць ад гу тар ко-
вых моў i зда бы ла «ўлас ную пiсь мен насць». 
Тэр мiн «бу ле ва ал геб ра» ўжо даў но пе ра стаў 
быць толь кi зда быт кам ма тэ ма ты кi i ло гi кi. У 40 
га доў Джордж Буль ажа нiў ся з Мэ ры Эве рэст, 
якая так са ма зай ма ла ся на ву кай i вы кла да ла; 
пас ля смер цi му жа яна шмат зра бi ла для па пу-
ля ры за цыi яго ўкла ду ў ло гi ку. Ча ты ры iх дач кi 
на бы лi вя до масць як ву чо ныя, а пя тая — Этэль 
Лi лi ян Вой нiч — пра сла вi ла ся як пiсь мен нi ца, 
аў та рка вя до ма га ра ма на «Ава дзень».

1936 год — на ра дзiў ся Мi ха iл Пят ро вiч 
Брэнч, бе ла рус кi ву чо ны ў га лi не 

ру ха вi коў унут ра на га зга ран ня; пе да гог. Кан-
ды дат тэх нiч ных на вук, да цэнт. За слу жа ны 
ра бот нiк транс пар ту. Член Мiж на род на га та-
ва рыст ва аў та ма бiль ных iн жы не раў. З 1966 
го да — у Бе ла рус кiм на цы я наль ным тэх нiч ным 
унi вер сi тэ це. Аў тар шэ ра гу на ву ко вых прац.

Ян ка КУ ПА ЛА, 
на род ны па эт 

Бе ла ру сi:
«К праў дзе ўва гi не знае, не чуе,

Як змяя, ча ла ве чая злосць».

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

-2975--2974-

С А  Л О Н  П Р Ы  Г А  Ж О С  Ц IЧ А С  Т У Й  Ц Е  С Я !

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

Х О  Ч А  Ц Е  —  В Е Р  Ц Е

Па га ры зан та лі: 1. «... . І за сну ла тра ва\\У ча кан ні 
ма ро зу і сне гу». З вер ша Н. Галь пя ро ві ча «Ліс та пад 
— гэ та ме сяц та кі...». 4. Ліс та пад — зі мы ... (прык.). 
8. Ад бі так ча го-не будзь на якой-не будзь па верх ні. 9. 
«Ліс та пад. Раз гад ка вы спа кой.\\І ў ці шы так хо ра ша і 
...». З вер ша Я. Яні шчыц «Ліс та пад. Раз гад ка вы спа-
кой...». 11. Во сень — за па сі ха, зі ма — ...(прык.). 12. «А 
над кра ем — ту гая ...:\\Во сень, ве цер і чыс тая ноч». З 
вер ша А. Ка на пель кі «Во сень едзе на ра бым ка ні». 
14. Уда ча, пос пех у чым-не будзь. 16. Лік, які фі гу руе ў 
мно гіх аб ра дах і каз ках. 17. «Зо ла та на пе ву -\\Зноў ку 
ліс та пад.\\Сці шы лі ся дрэ вы -\\Хут ка но вы ...». З вер ша 
М. Яц ко ва «Зо ла та на пе ву». 18. Ліс та пад — ве рас-
не вы ўнук, каст рыч ні ка вы ..., зі ме род най ба цюх на 
(прык.). 19. Ліч ба, лік. 22. У ліс та па дзе цяп ло ма ро зу 
не ...(прык.). 23. «Яс нее ясень, за ла ціц ца ...,\\І пес ціц ца 
ў пры зім ні ку бя ро за». З вер ша Я. Сі па ко ва «Асен няе 
раў на дзен ства». 27. Ад на з на род ных на зваў ліс та па-
да. 29. «Хо дзіць во сень у сві це шэ рай,\\З не па год ных 
хмар са тка най,\\Рас пус ці ла вет ры — ...\\Над па ля мі, 
над ба ра мі». З вер ша П. Броў кі «Во сень». 31. «Ад-
цві ло-ад ба ля ва ла ....\\Ліс та па дам за ла тым круж ляе 
во сень». З вер ша Ю. Пі ву но ва «Ліс та пад». 32. «... ехаў 

у сва ты\\Да во се ні-пе ра стар кі». З вер ша А. Гра ча ні ка ва 
«Глы бо кая во сень». 33. «Я за ... во сень люб лю,\\Ве цер 
роз ду му гой дае вец це». З вер ша А. Руц кай «Ліс та пад 
за кру жыў га ла ву...».

Па вер ты ка лі: 1. «Глы бо кі ліс та пад у Бе ла ве жы.\\
Шу міць ... пу шчы ве ка вой». З вер ша А. Ку ля шо ва 
«Глы бо кі ліс та пад у Бе ла ве жы». 2. Ліс та пад на ра бой 
ка бы ле ез дзіць: то ..., то гразь (прык.). 3. По ле, па кі ну-
тае на ад но ле та не за се я ным. 5. Вя лік дзень. 6. Вя лі кі 
ку сок (разм.). 7. «Па він на ж быць і ў зай ца ра дасць\\
Пе рад ха лод наю зі мой». З вер ша У. Ка рат ке ві ча «... 
ва рыць пі ва». 10. «Асы па лі ся ... на акне,\\Асен ні снег 
за ве яў па лі са ды». З вер ша С. Гра хоў ска га «Ве ча рэе». 
13. Вост рая пры пра ва. 15. Трон ма нар ха. 20. У ліс-
та па дзе ... з ка лё са мі раз ліч ва ец ца, у сан кі за ла зіць 
(прык.). 21. «Ліс та пад — за ла ты ліс та пад.\\... — пер шы 
гус ты сне га пад». (П. Пан чан ка. «Род ная мо ва»). 24. 
Зблы та ны і за ла ма ны ча раў ні ком пук жыт ніх сцёб лаў. 
25. У ліс та па дзе ... з во сен ню зма га ец ца. 26. Да рад-
чы ор ган пры па тры яр ху. 28. Кан ды тар скі вы раб са 
здоб на га цес та. 30. Ра ка ў Ба ры саў скім ра ё не, ле вы 
пры ток р. Бя рэ зі ны.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ. г. Дзяр жынск.

«ЛІС ТА ПАД — ЗА ЛА ТЫ ЛІС ТА ПАД»

Па га ры зан та лі: 1. Ліс та пад. 4. За пеў ка. 8. След. 
9. Яс на. 11. Пад бя ры ха. 12. Ту га. 14. Спор. 16. Тры. 17. 
Лад. 18. Сын. 19. Сто. 22. Указ. 23. Клён. 27. Паў зім нік. 
29. Ко сы. 31. Ле та. 32. За зі мак. 33. Муд расць.

Па вер ты ка лі: 1. Ліс то та. 2. Снег. 3. Па пар. 5. Пас ха. 
6. Кус. 7. За яц. 10. Аст ры. 13. Гар чы ца. 15. Пра стол. 20. 
Му жык. 21. Сне жань. 24. За лом. 25. Зі ма. 26. Сі нод. 28. 
Кекс. 30. Сха.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:

Ку ры ны ру лет
Спат рэ біц ца: фі ле ку ры нае 

— 800 г, яй ка ку ры нае — 1 
шт., соль (на смак), кур ку ма 
— 1 ч. л., кроп — 1 ч. л., морк-
ва — 100 г., гар чы ца — 1 ч. л., 
мас лін (без кос тач кі і на рэ за-
ныя) — 50 г, лаў ро вы ліст — 2 шт., пе рац дух мя ны — 5 
шт., пе рац чор ны (мо ла ты на смак).

Ку ры нае фі ле пе ра ма лоць. Да даць да фар шу яй ка, 
соль і пе рац. Доб ра змя шаць. Га то вы фарш па дзя ліць 
на 2 част кі. Ад клас ці ад ну ў бок. Дру гую част ку фар шу 
па дзя ліць на 2 роў ныя пор цыі. Да ба віць у ад ну кроп, а 
ў дру гую кур ку му і гар чы цу. Змя шаць.

Нам спат рэ біц ца хар чо вая плён ка. Тро хі на ма чыць 
ра бо чую па верх ню ва дой і рас клас ці на ёй хар чо вую 
плён ку, якую так са ма кры ху на ма чыць ва дой. Сло ем 
0,5 мм вы клас ці на плён ку фарш з кро пам. Па цэнт ры 
ба ра зён кай змяс ціць фарш з кур ку мой і гар чы цай. З 
да па мо гай плён кі за гар нуць адзін на дру гі краі ру ле та. 
За вя заць плён ку па ба ках як цу кер ку.

Дру гую па ло ву ку ры на га фар шу так са ма па дзя ліць на 
2 част кі. У ад ну да ба віць на дзёр тую на тар цы морк ву, а 
ў дру гую — на рэ за ныя мас лі ны і тро хі кро пу. Змя шаць. 
Рас клас ці на плён ку спа чат ку слой фар шу з морк вай, ба-
ра зён кай — з мас лі на мі. За гар нуць гэ так жа, як і пер шы 
ру лет. У шы ро кай каст ру лі за кі пя ціць ва ду, пад са ліць яе і 
да даць лаў ро вы ліст і пе рац, змяс ціць у яе ру ле ты і ва рыць 
у плён цы, па куль фарш не па бя лее, пе ры я дыч на пе ра ва-
роч ва ю чы. Праз 5 хві лін зняць з ру ле таў плён ку і ва рыць 
яшчэ 20 хві лін. Да стаць ру ле ты шу моў кай і, асту дзіў шы, 
змяс ціць на 1 га дзі ну ў ха ла дзіль нік. Ка лі ў вас ёсць па ра-
вар ка, то сме ла мо жа це пры га та ваць ру ле ты і ў ёй.

Пры пры га та ван ні та ко га ру ле та мож на да бяс кон-
цас ці вар' і ра ваць як з да баў ка мі ў знеш ні слой фар шу, 
так і з да баў ка мі ў на чын ку. Шпі нат, гры бы, арэш кі, 
ко рань і зя ле ні ва сель дэ рэю, пят руш ка і г.д.

Са ла та «Кра ба вi чок»
Спат рэ бiц ца: сыр цвёр ды — 

200 г, чар на слiў — 200 г, цы бу ля 
рэп ча тая — 1 шт., бу рак (ся рэд-
нi) — 2 шт., кра ба выя па лач кi — 
200 г, ма я нэз — 300 г.

Бу рак ад ва рым, на дзi ра ем на 
буй най тар цы. Чар на слiў пра мы-

ва ем, за лi ва ем га ра чай ва дой на 15 хвi лiн, на ра за ем 
са лом кай (ка лi чар на слiў да стат ко ва мяк кi, то яго мож-
на i не за па рваць). Цы бу лю дроб на рэ жам, ма ры ну ем 
( 2 ч. л. цук ру, лi мон ная кiс ла та на кон чы ку на жа, усё 
змеш ва ем з цы бу ляй, па кi да ем на 15 хвi лiн — цы бу ля 
атры ма ец ца кiс ла-са лод кай, але не ва дзя нiс тай). Сыр 
на дзi ра ем на буй ной тар цы. Кра ба выя па лач кi дроб на 
на ра за ем. Усе пад рых та ва ныя iн грэ ды ен ты вы клад ва-
ем на блю да сла я мi, пра маз ва ю чы кож ны ма я нэ зам: 
бу рак, чар на слiў, цы бу ля, сыр, кра ба выя па лач кi.

Ад бель ван не зу боў 
у хат нiх умо вах

Ад бя лiць зу бы ў хат нiх умо вах мож на з да па мо-
гай спе цы яль ных па стаў i ге ляў, якiя ад бель ва юць, 
а так са ма лi мо на i со ды.

Па сты. Iх дзе ян не скла да ец ца ў тым, што яны i чыс-
цяць, i ад бель ва юць. Ад нак вар та па мя таць, што та кi мi 
па ста мi нель га ка рыс тац ца больш за ме сяц — эма лi 
па трэ бен ад па чы нак.

Ад бель ван не зу боў 
лi мо нам i со дай. Каб 
ад бя лiць зу бы лi мо нам, 
да стат ко ва ша ра ваць 
iх лi мон най ска рын кай. 
Ка лi вы для ад бель ван-
ня вы ра шы лi спа жыць 
со ду, то яе вар та на нес-
цi на мар лю, пас ля ча го пра цер цi зу бы. Ня гле дзя чы 
на агуль на да ступ насць ме та ду, ён до сыць ры зы коў ны, 
бо мо жа траў ма ваць зуб ную эмаль, што пры вя дзе да 
па вы ша най ад чу валь нас цi зу боў.

Ге лi. Iн дуст рыя пры га жос цi i зда роўя пра па ноў вае 
нам не каль кi вi даў ге ляў, якiя ад роз нi ва юц ца як па 
са ста ве, так i па ме та дзе вы ка ры стан ня:

1. На но сiм гель пэнд злi кам на зу бы i да ем яму вы-
сах нуць. Гель не змы ва ем, ён рас тва ра ец ца пад дзе ян-
нем слi ны. Та кi ме тад ад бель ван ня зу боў з да па мо гай 
ге лю най больш бяс печ ны, бо не па шкодж вае эмаль, 
але i эфект да вя дзец ца ча каць дзесь цi тыд нi два.

2. Змя шча ем гель у iн ды вi ду аль ную ка пу, якую 
на дзя ва ем на зу бы пад час нач но га сну. Чым даў жэй 
ка па на зу бах, тым хут чэй яны ста нуць бе ла снеж ны мi. 
Не да хоп та ко га ме та ду ад бель ван ня зу боў — раз бу-
раль ныя ўлас цi вас цi пе ра кi су ва да ро ду, у вы нi ку ча го 
эмаль стан ча ец ца i ўзнi кае па вы ша ная ад чу валь насць 
зу боў.

Ма гiч ныя рэ чы
На ват фар тух, якi вы на дзя ва е це, зай ма ю чы ся 

га та ван нем цi iн шы мi спра ва мi на кух нi, мае ма гiч-
нае зна чэн не.

З фар ту хом звяз ва лi мност ва роз ных пры мет. На-
прык лад, ка лi жан чы на пра ма ад хат ня га ача га вый дзе 
ў двор i ўба чыць ма ла ды ме сяц, то ёй бу дзе да стат ко ва 
хут ка пе ра вяр нуць фар тух за дам на пе рад i за га даць 
жа дан не, як яно аба вяз ко ва спраў дзiц ца. Ка лi гас-
па ды ня за ўва жыць, што ў яе фар ту ха пе ра кру цi лi ся 
та сём кi, то яе ча кае не спа дзя ва ны пос пех. А ка лi ў 
дзяў чы ны фар тух зва лiц ца на пад ло гу, то не ўза ба ве 
ёй зро бяць пра па но ву.

Да рэ чы, псi хо ла гi сцвяр джа юць, што на муж чын 
фар ту шок на жон цы дзей нi чае вель мi ўзбу джаль на. 
Не ве ры це? Па спра буй це са мi!

узор ныя рад кі «Ста рон кі ад на го 
вер ша». Не тое што пра ва ку юць, 
але кі нуць во ка на ас тат няе пры му-
ша юць. Што ж дак лад на ча кае ка-
мен та ры яў чы та ча ліс та па даў скай 
«Ма ла до сці»?

Услед за дэ бю тан та мі (Анас та сі яй 
Хмель у паэ зіі і Ар цё мам Аб ла жэ ем у 
дроб на фар мат най про зе) вы сту пае На-
тал ля Ту мі ло віч з апа вя дан ня мі, якія 
мож на аха рак та ры за ваць як шля хет-
на-па тры я тыч ныя і ад на ча со ва вель мі 
су час ныя — у най леп шым сэн се гэ та га 
вы ра зу. Кам па нію пра за ікаў ну ма ра пад-
трым лі ва юць Мі ко ла Адам з тво рам-рэ-
флек сі яй «Са ша» і Свят ла на Бяз леп кі на з аф ган скай 
тэ май («Лі нія Дзю ран да»).

Тэ ма су час на га бе ла рус ка га лі та ра та ра атрым лі вае 
раз віц цё ў ма тэ ры я ле руб ры кі «Апы тан ка»: што пі шуць 
на шы ма ла дыя твор цы, у якіх жан рах і якой лі та ра ту ры 
ад да юць пе ра ва гу як чы та чы? А га лоў нае, ча го не ха-
пае? Ад ка зы ўраж ва юць пра ста той і шчы рас цю. Ня ма, 
маў ляў, бе ла рус ка га Эд га ра По — з чымсь ці на кшталт 
«Па дзен ня до ма Ашэ раў», не стае так са ма спру жы ніс-
тас ці Дэ на Браў на і не прад ка заль нас ці Сты ве на Кін га... 

Хут чэй за ўсё, з мэ тай пашы рыць гэ тую 
тэ му сле дам па да дзе на «Па ле мі ка» пра 
бі лінг візм «бе ла рус ка га га тун ку»: шмат у 
чым мы, маў ляў, та ле рант ныя, вось толь кі 
мо вы на на шу та ле рант насць раз ліч ваць 
не мо гуць — з імі мы ка тэ га рыч на-са ма-
ўпэў не ныя: «і бе ла рус кая нам па трэб на не 
са ма па са бе, а на кас цях рус кай, і рус кая 
нас ма ла зда во ліць як та кая».

Ці ка ва гэ та ўсё, бо жы ва, ак ту аль на, 
вост ра. На рэ за нанс на кі ра ва на. Да ча ка ем-
ся? А ў ча кан ні прой дзем ся па паэ зіі. Най-
перш трэ ба звяр нуць ува гу на ар ты кул пра 
Ян ку Ку па лу — яго за сва ен не фі ла соф скай 
спад чы ны Ге ге ля. Аў тар спы ня ец ца на біб-

лей скай тэ ме тра гіз му на цы я наль най ідэі, па да дзе най 
Ку па лам праз паэ тыч ны воб раз «свят ля най дум кі».

Ну, а вер шы ў гэ тым ну ма ры ня сла быя: ад Яны Явіч 
і да Дзміт рыя Пят ро ві ча спрэс роз ныя, але ўсё — пра 
ма ла досць. Бо...

... ў не лі рыч ны век лі рыч ныя паэ ты
Шчэ пі шуць усур' ёз, а ча сам — для за баў.
Свят куй це гэ тую во сень так, як пра па нуе «Ма ла-

досць»! Не па шка ду е це.
�

Ме сяц не ся дзе ла за ру лём, на рэш це 
вы еха ла... Усе на да ро зе гар ла па няць, 
ру ка мi ма ха юць. За су ма ва лi, чэр цi!..

— Учо ра я па сва ры ла ся з му жам i ска-
за ла, што пай ду ад яго да ма мы.

— А ён?
— А ён ска заў, што гэ та лепш, чым 

ка лi яна да нас.

Я так уда ла пры пар ка ваў сваю ма шы-
ну ка ля до ма, што, каб не стра цiць пар-
коў ку, ужо два тыд нi ха джу пеш шу.
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Су час ная ха рэа гра фія 
Бе ла ру сі: 

ЯКАЯ ЯНА?
З 17 па 24 ліс та па да ў кра і не прой дзе 26-ты 
Між на род ны фес ты валь су час най ха рэа гра-
фіі — адзін з най ста рэй шых на тэ ры то рыі 
бы ло га СССР. Ён жа — у лі ку са мых вя до-
мых ха рэа гра фіч ных фэс таў ва ўсім све це.

Фо рум су час на га тан ца бу дзе пра во дзіц ца 
ў Мін ску, Ві цеб ску і Ма ла дзеч не. Ся род ар га-
ні за та раў — Мі ніс тэр ства куль ту ры і Ві цеб скі 
абл вы кан кам. У рам ках фес ты ва лю прой дуць 
кон курс, май стар-кла сы, фо та вы ста вы.

Ся род чле наў жу ры — вя ду чыя ха рэо гра фы 
і тэ а рэ ты кі тан ца з Укра і ны, Ра сіі, Бе ла ру сі, Гер-
ма ніі, Літ вы. А ўзна ча ліць жу ры Ра ду Па клі та ру 
(Укра і на) — вя до мы ха рэо граф, лаў рэ ат між на-
род ных кон кур саў.

— Фес ты валь стар туе ў Мін ску, у На цы я наль-
ным ака дэ міч ным Вя лі кім тэ ат ры опе ры і ба ле-
та. Гле да чы ўба чаць ба лет-фан та зію «Клет ка 
для па пу га яў» у вы ка нан ні ар тыс таў Перм ска га 
дзяр жаў на га тэ ат ра «Ба лет Яў ге на Пан фі ла ва» і 
та нец-спек такль «Цэр бе ры» із ра іль ска га ха рэо-
гра фа Ёрам Кар мі. Афі цый на ад кры ец ца фэст у 
Ві цеб ску 20 ліс та па да, — ска за ла Ма ры на РА-
МА НОЎ СКАЯ, аў тар ідэі і кі раў нік фэс ту.

У кон кур се бу дуць браць удзел пят нац цаць 
ка лек ты ваў. Пе ра мож цы атры ма юць пры зы ў на-
мі на цы ях «Ад на акт ны ба лет» і «Ха рэа гра фіч ная 
мі ні я цю ра» (прэ міі па 10 міль ё наў руб лёў), а так-
са ма «Вы ка наў чае май стэр ства» і «Сэн са вае на-
паў нен не тан ца» (прэ міі па 5 міль ё наў руб лёў).

— Гэ та — не шэ ра го вая куль тур ная па дзея, 
яна мае ўні каль ную гіс то рыю. І тое, што фес ты-
валь пра во дзіц ца вось ужо 26-ы раз, аба вяз вае 
ар га ні за та раў ра біць яго ці ка вым для гле да чоў, 
з на віз ной. Усё больш сла ву тых ка лек ты ваў пры-
яз джае на фес ты валь. Пра тое, што ён за па тра-
ба ва ны, свед чаць заў сё ды поў ныя за лы, дзе 
пра хо дзяць вы ступ лен ні і ін шыя па дзеі, — ска заў 
Аляк сандр СІ ДА РЭН КА, ге не раль ны ды рэк-
тар цэнт ра куль ту ры «Ві цебск».

Жы ха ры Ма ла дзеч на 21 ліс та па да ўба чаць 
«Ра мэа і Джуль е ту» ў вы ка нан ні ўла даль ні ка На-
цы я наль най тэ ат раль най прэ міі Ра сіі Перм ска га 
дзяр жаў на га тэ ат ра «Ба лет Яў ге на Пан фі ла ва».

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ

�

ЗапрашальнікЗапрашальнік  ��

Ёсць што Ёсць што   ��
   пачытаць   пачытаць «Я ПОМ НІ ЧАК СТВА РЫЎ 

СА БЕ КЛА ВІ Я ТУР НЫ...
...Не зні шчыц ца на ім ні вод ны ка мен тар», —


