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УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 9.00 16.54 7.54
Вi цебск — 8.56 16.37 7.41
Ма гi лёў — 8.50 16.44 7.54
Го мель — 8.39 16.49 8.10
Гродна — 9.14 17.11 7.57
Брэст — 9.07 17.19 8.12

Iмянiны
Пр. Дзмітрыя, Мікалая, 
Мікіты, Пятра, Рыгора.
К. Здзіслава, Рыгора, 
Сцяпана, Якуба.

Месяц
Апошняя квадра 25 лістапада.
Месяц у сузор’і Шаляў.

1748 год — 265 га доў та му ў Мiн ску бы ла ад кры та 
пер шая ап тэ ка: та кi пры вi лей гра ма тай ка ра ля 

Аў гус та III атры маў член Мiнск ага ма гiст ра та Ян Да вiд Шэй-
ба «для по ра то ванья здо ровья лю дей ду хов но го, свет ско го 
са ну, в том го ро де живущих, так и для все го во е вод ства 
Минского». Ка ра леў скi герб над ёй быў уста ля ва ны ў знак 
ма на поль на га пра ва на про даж ме ды ка мен таў. Ап тэ ка бы ла 
вель мi па трэб на го ра ду, але га лоў най пры чы най бы ло тое, 
што ў Мiн ску пра хо дзi лi па ся джэн нi Га лоў на га тры бу на ла 
Вя лi ка га Княст ва Лi тоў ска га. У го рад пры яз джа лi сам ка-
роль i дэ пу та ты з уся го княст ва, i ў вы пад ку хва ро бы та кiх 
вы со ка па стаў ле ных асоб звяр нуц ца па ле кi не бы ло ку ды. 
Ап тэ ка ру Яну Да вi ду Шэй бу бы лi да дзе ны вя лi кiя льго ты, 
ён цал кам вы зва ляў ся ад га рад скiх па вiн нас цяў. Iн шым жа 
асо бам ства раць ап тэ кi не да зва ля ла ся. Ап тэ ка Шэй бы аж-
но 34 га ды бы ла адзi най у го ра дзе. I толь кi ў 1782 го дзе быў 
да дзе ны да звол на ад крыц цё ў Мiн ску яшчэ ад ной ап тэ кi.

1943 год — Ста лiн, Руз вельт, Чэр чыль. У па чат ку 
Дру гой су свет най вай ны нi хто на ват i ўя вiць 

не мог, што лi да ры трох уплы во вых дзяр жаў бу дуць цес-
на су пра цоў нi чаць. Але 1943 год дык та ваў свае ўмо вы. У 
кож най кра i ны бы лi свае пла ны ад нос на пас ля ва ен на га 
пе ра дзе лу Еў ро пы. Але ра зу ме ю чы, што нель га да сяг нуць 
мэ ты, не са сту па ю чы апа не нту, удзель нi кi Тэ ге ран скай 
кан фе рэн цыi пры ня лi важ ныя ра шэн нi — аб ус туп лен нi 
Са вец ка га Са ю за ў вай ну з Япо нi яй i вы са дцы са юз ных 
вой скаў ка ля бе ра гоў Нар ман дыi, а не Iта лii. Праз два га ды 
пас ля вай ны шля хi лi да раў Са вец ка га Са ю за, Злу ча ных 
Шта таў i Вя лi ка бры та нii зноў ра зы шлi ся, але ў лiс та па дзе 
1943-га яны бы лi ра зам.

1958 год — 55 га доў та му на ра дзiў ся 
Ула дзi мiр Мi ка ла е вiч Кар ват, пер-

шы Ге рой Бе ла ру сi (1996). У 1981-1994 га дах 
слу жыў у ВПС на Да лё кiм Ус хо дзе: ка ман дзiр 
звя на, эс кад рыл лi, на мес нiк ка ман дзi ра пал ка 
па лёт най пад рых тоў цы. Са жнiў ня 1994-га — ва 
Уз бро е ных Сi лах Бе ла ру сi, на чаль нiк па вет ра-
на-аг ня вой i так тыч най пад рых тоў кi авiя ба зы. 
Пад час нач но га ву чэб на га па лё ту 23 мая 1996 
го да пад пал коў нiк Кар ват ад вёў свой  са ма лёт, якi цяр пеў ка та-
стро фу i па даў, ад вёс кi Вя лi кае Га цi шча Ба ра на вiц ка га ра ё на 
i за гi нуў.

Анд рэй ВО ЛЯН, па лi тыч ны дзе яч эпо хi Рэ фар ма цыi:

«Сла ва прод каў слу жыць па том кам як све тач».

ЗАЎТРА
Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.
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Пра фе сар на эк за ме не ка жа сту дэн-
ту:

— Так, да ра жэнь кi, неш та вы дрэн на 
ве да е це! Вы на лек цыi мае ха дзi лi?

— Вя до ма, пра фе сар!
— Неш та не ўзга даю, дзе вы ся дзе лi.
— З краю за ка ло най.
— Трэ ба ж, та кая вуз кая ка ло на, а вы 

ўжо дзя вя ты, хто за ёй змяс цiў ся.

Ра бот нi цы рэ гiст ра ту ры ў па лi клi нi-
цы i су пра цоў нi цы паш парт на га ста ла 
ўме юць ес цi лi мон, не змя ня ю чы вы-
ра зу тва ру.

Вя сел ле.
— А ця пер да вай це на хут касць сту каць 

ад но ад на му па га ла ве!
— Доб ры та ма да. I кон кур сы цi ка выя!

Вiр ту оз ны гi та рыст Дзi Дзю Ля 
су мес на з Мак сам Ло рэн сам 
збi ра юц ца па зма гац ца за пра-
ва прад стаў ляць Бе ла русь на 
кон кур се «Еў ра ба чан не». Дня мi 
пуб лi цы быў прэ зен та ва ны вы-
нiк су мес най твор час цi на соль-
ным кан цэр це ар тыс та «Му зы ка 
ле чыць», якi ад быў ся ў Мiн ску. 
Аў та рам му зы кi вы сту пiў сам 
Дзi Дзю Ля, сло вы на пi саў Джо Лiн 
Цёр нер, вя до мы вы ступ лен ня мi ў 
та кiх гур тах, як Rainbow и Deep 
Purple. Ча ка ец ца, што му зы ка, 
якую пад рых та ва лi, бу дзе за гад-
ка вай i мiс тыч най. У ну ма ры пры-
сут нi чае рэд кi iн стру мент ханг. 
Ха рэа гра фiя змя шчае эле мен ты 
сур да пе ра кла ду, дзе тлу ма чыц-
ца сэнс пес нi, з мэ тай да па маг чы 
па чуць му зы ку тым лю дзям, якiя 
ма юць праб ле мы са слы хам, але 
лю бяць му зы ку.

— Су стрэ чу з Мак сам я рас цэнь-
ваю як твор чую ўда чу. Мы iдзём сва-
iм шля хам i ро бiм тое, што лi чым па-
трэб ным, каб па ка заць тую му зы ку, 
якую ства ра ем i хо чам да рыць аў ды-
то рыi, — за зна чыў Дзi Дзю Ля. — Мы 
не рвём ся тра пiць на кон курс, i нас 
ма ла цi ка вяць роз ныя за ку лiс ныя па-
дзеi, што, як пра вi ла, су пра ва джа юць 
та кiя кон кур сы.

Му зы кант не адзiн год на зi рае за 
кон кур сам, i яго заў сё ды цi ка вiць па-
ста ноў ка ну ма роў, рэ жы сёр скiя, гу-
ка рэ жы сёр скiя, му зыч ныя ра шэн нi, 
твор чая сме ласць i экс пе ры мен ты ар-
тыс таў. Ка лi ме на вi та яго ка ман дзе 
па шчас цiць прад стаў ляць кра i ну на 
«Еў ра ба чан нi», то ак цэнт бу дзе зроб-
ле ны ме на вi та на му зы ку, эмо цыi i 
энер гiю. Твор часць i са ма ад да насць 
пра цэ су з'яў ля юц ца са мы мi важ ны мi 
для ўсiх му зы кан таў, якiя ўлi лi ся ў пра-
цэс пра цы.

Вар та за зна чыць, што твор цы, пра-
вод зя чы экс пе ры мент з ха рэа гра фi яй, 
дзе бу дуць пры сут нi чаць эле мен ты з 
сур да пе ра кла дам, не ба яц ца кры ты кi ў 
свой бок, быц цам ак цэнт на праб ле ме 
мо гуць ня пра вiль на зра зу мець.

Дня мi му зы кан ты па бы ва лi ў Рэ-
чыц кай шко ле-iн тэр на це, дзе ву чац ца 
дзе цi з па ру шэн ня мi слы ху. Па на зi-
раў шы за ву чэб ным пра цэ сам, вы ра-
шы лi зра бiць свой уклад i пад тры маць 
гэ тую ўста но ву. 14 снеж ня ў Го ме лi 
ад бу дзец ца даб ра чын ны кан цэрт, 
срод кi ад яго ска рыс та юць на на-
быц цё спе цы яль на га аб ста ля ван ня i 
тэх нi кi, якiя па тра бу юц ца дзет кам у 
на ву чан нi му зы цы.

— Та кi са цы яль ны век тар су гуч ны 
на шай му зыч най iдэi. Ка лi ча ла век 
мае ней кую не мач, то гэ та зу сiм не 

азна чае, быц цам ён не мо жа ад чу ваць 
му зы ку. Мы па глы бi лi ся ў тую ат мас-
фе ру, дзе ву чац ца дзе цi, па гля дзе лi, 
на коль кi яны ад кры ты све ту. Для мя-
не як для ча ла ве ка, якi пi ша на сва iх 
афi шах, што му зы ка ле чыць, важ на 
да па маг чы не толь кi ма тэ ры яль на, 
але i ад крыць свет гу каў для тых, хто 
iмк нец ца спа сцiг нуць му зы ку, — ад-
зна чыў ар тыст.

Раз ва жаў вя до мы гi та рыст так са-
ма пра iн шыя ас пек ты сва ёй твор-
чай дзей нас цi, свае гус ты ў му зы цы 
i но выя та лен ты на сцэ не. Так, на-
прык лад, уда ла су мя шчаць на пi сан-
не му зы кi i ро лю кi раў нi ка ўлас на га 
ка лек ты ву яму да па ма га юць пра фе сi-
я на лiзм i iн ту i цыя. «Да во дзiц ца ўвесь 
час ба лан са ваць па мiж твор час цю i 
ма тэ ры яль най пра сто рай. У му зы цы 
да па ма гае во пыт, ад нак увесь час 
пры сут нi чае по шук па трэб ных iн та-
на цый. I ней кае ўнут ра нае ад чу ван не 
пад каз вае, як бу дзе пра вiль на. У мя не 
ня ма лю дзей, якiя прый шлi б i ска за лi: 
«Вось бу дзеш ра бiць та кую му зы ку, а 
ас тат нiя пы тан нi мы са мi вы ра шым. 
Iх не бы ло i не бу дзе, бо ты сам вы-
бi ра еш свой шлях i ро бiш кро кi на iм. 
Я ад чу ваю, што з'яў ля ю ся толь кi пра-
вад нi ком му зы кi, i з та кой уста ноў кай 
iду па жыц цi».

У ад роз нен не ад да рос ла га «Еў-
ра ба чан ня», за дзi ця чым кон кур сам 
Дзi Дзю Ля не на зi рае, але пад трым лi-
вае iдэю ства рэн ня роз на га кштал ту 

пля цо вак, дзе но выя та лен ты маг-
лi б за явiць пра ся бе: «Доб ра, што 
iс ну юць та кiя твор чыя кон кур сы. Я 
не на зi раю за дзi ця чым «Еў ра ба-
чан нем», але ве даю, яно — доб рая 
пры ступ ка да ста лас цi i сты мул для 
твор час цi. Так, як i шоу та лен таў для 
ма ла дых ар тыс таў з'яў ля юц ца доб-
рым штурш ком i стар та вай пля цоў-
кай. Гэ та доб рая пра фе сiй ная шко ла 
ў тым сэн се, што юны му зы кант мае 
маг чы масць па ба чыць, як пра цуе 
тэх нi ка, свят ло, гук, як ства ра ец ца 
пры го жая кар цiн ка на сцэ не. Мож-
на на ват па гля дзець на са мо га ся бе 
кры тыч на. Ад нак та кiя шоу нi чо га 
не га ран ту юць. Бо по тым усё роў на 
трэ ба вяр нуц ца да му зы кi i ад ка заць 
са бе на пы тан не: «Пра што я ха чу 
рас ка заць све ту сва i мi пес ня мi? I 
толь кi ка лi зной дзец ца ад каз на яго, 
то ўсё зрас цец ца».

Ус па мi на ю чы ўлас ны шлях у му зы-
ку, кам па зi тар, му зы кант i прад зю сар 
рэ зю ма ваў: «Ку мi ры для мя не, перш 
за ўсё, мае род ныя, сяб ры i тыя, хто 
да па ма гаў мне ў роз ныя скла да ныя 
мо ман ты. Я iх ве даю i ма гу аса бiс та 
вы ка заць сло вы ўдзяч нас цi. Ка лi ка-
заць пра му зы ку, то гус ты з ча сам мя-
ня юц ца, ад нак най больш моц на ўра зiў 
мя не экс пе ры мен таль ны ф'южн, дзе 
спа лу ча ец ца iн стру мен таль ная му-
зы ка з эт нiч ны мi эле мен та мi. Пад час 
пра цы гу ка рэ жы сё рам у фальк лор-
ным ан самб лi «Бе лыя ро сы» ў Грод-
не, я на ву чыў ся ра зу мець на род ную 
му зы ку. Са спа лу чэн ня яе з ма iм 
ус пры ман нем жыц ця i ў па яд нан нi з 
су час ны мi тэх на ло гi я мi з'я вi ла ся мая 
твор часць».

Але на ДРАП КО.

Гi та рыст Дзi Дзю Ля:

«МУ ЗЫ КА ЛЕ ЧЫЦЬ — 
НА ВАТ ТЫХ, ХТО ЯЕ НЕ ЧУЕ»

Толькі паспрабуй прамазаць!

Та ма го чы вяр та ец ца. 
Бе ра жы це дзя цей...
Як па ве дам ляе The Telegraph, 

япон ская кам па нія Bandaі ад на ві-
ла вы твор часць та ма го чы — вір ту-
аль на га га да ван ца. У но вай гуль ні 
Tamagotchі Frіends з'я віц ца маг чы-
масць вы рошч ваць ад ра зу не каль-
кі га да ван цаў на вы бар. Аб ноў ле-
ная чор на-бе лая вер сія та ма го чы 
з’явіцца ў Еў ро пе ўжо ў блі жэй шы 
час, а ка ля ро вая — у па чат ку 2014 
го да. Кошт будзе ка ля 24 до ла раў. 
У па чат ку гэ та га го да вый шаў да-
да так для ІOS і Androіd, які так са ма 
пра па нуе па кла па ціц ца пра жыц цё 
вір ту аль на га звяр ка.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

«Да во дзiц ца ўвесь час 
ба лан са ваць па мiж твор час цю 
i ма тэ ры яль най пра сто рай».
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27 лістапада 2013 года.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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