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СЁННЯ
Мiнск — 9.00 17.46 8.46
Вi цебск — 8.54 17.31 8.37
Ма гi лёў — 8.50 17.37 8.37
Го мель — 8.41 17.39 8.58
Гродна — 9.14 18.02 8.48
Брэст — 9.09 18.09 9.00

Iмянiны
Пр. Антона, Паўла.
К. Адэлі, Марціна, Мацея, 
Себасцьяна, Фелікса.

Месяц
Маладзік у 0.38.

Месяц у сузор’і Вадалея.

1564 год — 450 га доў спаў ня ец ца сё ле та з ча су 
вы дан ня ў Брэс це ад на го з пер шых дру ка-

ва ных свец кіх тво раў «Раз мо ва па ля ка з літ ві нам». На-
пі са ны на поль скай мо ве. Аў тар не вя до мы. Па бу да ва ны 
ў фор ме дыя ло гу. Скла да ец ца з дзвюх час так, па між 
які мі зна хо дзіц ца верш «Да па ля каў і літ ві наў», на пі са-
ны, як лі чаць да след чы кі, Анд рэ ем Во ля нам — вя до мым 
та га час ным па лі тыч ным дзея чам, фі ло са фам. У тво-
ры вы кры ва юц ца за хоп ніц кія пла ны поль скіх фе а да лаў 
у да чы нен ні да ВКЛ. Аў тар пад крэс лі вае гіс та рыч ныя 
зда быт кі бе ла ру саў і ўкра ін цаў, пры во дзіць звест кі з 
гіс то рыі і куль ту ры ВКЛ.

1579 год — 435 га доў та-
му на ра дзіў ся (Пін скі 

па вет) Ля вон цій Кар по віч, бе ла-
рус кі пісь мен нік-пуб лі цыст, цар-
коў ны дзе яч. Адзін з за сна валь-
ні каў бе ла рус кай сіс тэ ма тыч най 
пра ва слаў най тэ а ло гіі. Ву чыў ся 
ў шко ле пін ска га Ля шчын ска га 
ма нас ты ра, у Ві лен скай брац кай 
шко ле пры Свя та-Тра ец кім пра-
ва слаў ным брац тве. У апош няй 
вы кла даў, быў яе рэк та рам і рэ-
фар ма та рам. Уз на чаль ваў дру кар ні ў Віль ні і Еўі (ця пер 
Іў еў скі ра ён). Не паз ней, чым у па чат ку 1610 го да пры няў 
ма нас кі по стрыг. Уз на чаль ваў ства рэн не брат ня га ма нас-
ты ра пры Свя та-Ду хаў скай царк ве ў Віль ні, ад 1613 го да 
— яго ар хі манд рыт. У 1610-м за вы дан не ан ты ўні яц ка га 
«Фры на са» М. Смат рыц ка га арыш та ва ны і асу джа ны на 
2 га ды. Пас ля вы зва лен ня вы кон ваў аба вяз кі брат ня га 
свя та ра ар хі манд ры та. Па мёр у 1619 го дзе.

1949 год — на ра дзі ла ся (г. Гор кі Ма гі лёў скай вобл.) 
Ган на Аляк санд раў на Клю ча ро ва, бе ла рус кі 

ву чо ны ў га лі не клі ніч най ме ды цы ны, док тар ме ды цын скіх 
на вук (1999), пра фе сар (2000). Аў тар на ву ко вых прац па 
ды яг нос ты цы, клі ні цы і ля чэн ні ві рус ных ге па ты таў В і С. 
Упер шы ню ў Бе ла ру сі вы ву ча ла праб ле мы хра ні за цыі ві-
рус на га ге па ты ту В.

Ян ка КУ ПА ЛА, на род ны па эт Бе ла ру сі:

«Не цу рай цесь род най пес ні ў шчас ці і ў жа ло бе».
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29 студзеня 2014 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.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сён ня ўве ча ры ў Мін ску пач нуц-
ца, на пэў на, са мыя ма са выя і ві-
до вішч ныя здым кі ў гіс то рыі бе-
ла рус ка га кі но. Укра ін скі рэ жы сёр 
Уіль ям дэ Ві таль, які з па чат ку 
1990-х жы ве і пра цуе ў Га лі ву дзе, 
бу дзе зды маць на цы я наль ны бе-
ла рус кі фільм «Авель». Пра біб лей-
скі тры лер-ба я вік пра двух бра тоў, 
су час ную гіс то рыю Ка і на і Аве ля 
на фо не па дзей у Бе ла ру сі ў 2010 
го дзе гле да чы змо гуць па ба чыць 
ужо гэ тай во сен ню.

А па куль доў гі мі зі мо вы мі ве ча ра мі і 
на ват на ча мі на цэнт раль ных пло шчах 
Мін ска (Каст рыч ніц кай і Не за леж нас ці) і 
на ват ка ля До ма ўра да бу дуць зды маць 
сцэ ны дэ ман стра цый з удзе лам ма соў кі 
ў 4 ты ся чы ча ла век. У здым ках бу дуць 
за дзей ні ча ны і сі ла выя струк ту ры. Яны 
бу дуць не толь кі, так бы мо віць, са чыць 
за па рад кам, але і ўлас на зды мац ца. 
Дзе ян не філь ма ад бы ва ец ца, у тым лі ку, 
і пад час раз го ну ак цыі пра тэс ту ў Мін ску 
ў 2010 го дзе. Та ко га бе ла рус кае кі но са-
праў ды яшчэ не ба чы ла. Акра мя та го, у 
зі мо вых здым ках бу дуць за дзей ні ча ны 
20 кас ка дзё раў з Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра-
і ны, Лат віі, Із ра і ля, Ка та ра, Аў стра ліі. А 
вяс ной — 10 спе цы я ліс таў з ЗША. Ства-
раль ні кі філь ма сцвяр джа юць, што ўсё 

гэ та кас ка дзё ры най вы шэй ша га кла са, 
лаў рэ а ты прэ міі тру ка ва га «Ос ка ра» — 
Taurus World Stunt Awards.

— На ват чыс та тэх на ла гіч на для бе-
ла рус ка га кі но ўсё гэ та бу дзе ўпер шы-
ню, — рас па вя дае прад зю сар філь ма 
«Авель» Юрый ІГ РУ ША. — Але ж трэ ба 
не ка лі па чы наць пры цяг ваць спе цы я-
ліс таў су свет на га ўзроў ню, най ноў шыя 
тэх на ло гіі і ў бе ла рус кі кі не ма то граф.

А па куль ака ліч нас ці сю жэ ту «Аве-
ля» тры ма юц ца ў сак рэ це. Вя до ма, што 
ўдзел стуж кі ў су свет ных кі на фес ты ва-
лях за бяс пе чаць «зор кі» пер шай ве лі-
чы ні ў пра ек це. Так, ужо вя до ма, што ў 
філь ме бу дзе зды мац ца га лі вуд скі ак цёр 
Эрык Ро бертс, а так са ма шмат ра сій скіх 
ак цё раў: Аляк сей Се раб ра коў, Ігар Са-
вач кін ды ін шыя. Ся род бе ла рус кіх ак-
цё раў бу дуць за дзей ні ча ны ак цёр тэ ат ра 
імя Гор ка га Рус лан Чар нец кі, ма ла дая 
акт ры са Але ся Гры бок і Яў ген Шмар лоў-
скі, які ця пер жы ве ў Гер ма ніі і з'яў ля ец-
ца тва рам ня мец ка га ка на ла RTL.

Імя акт ры сы, якая вы ка нае га лоў ную 
жа но чую ро лю, па куль не агуч ва юць. Ра-
ней вя лі ся раз мо вы пра маг чы мы ўдзел 
га лі вуд скіх «зо рак» Скар лет Ёхан сан і 
Мі лы Ку ніс.

Аў та рам сцэ на рыя філь ма стаў ра-
сі я нін Ра ман Ма ку шаў, які скон чыў у 

Лос-Ан джэ ле се New York Fіlm Academy і 
шко лу По ла Браў на. Ма ю чы за пля чы ма 
та кую аду ка цыю, ён, ві даць, доб ра ве-
даў, як на пі саць ме на ві та та кі сцэ на рый, 
які змог бы «пад ку піць» аме ры кан ска га 
гле да ча. Ка лі ўжо «Авель» раз ліч вае на 
су свет ны пра кат ны і фес ты валь ны лёс, 
то гэ та яму не аб ход на пе рад усім. Па 
звест ках кі на кам па ніі Nonstopmedіa, за-
ці каў ле насць у дыс тры бу цыі бе ла рус ка-
га філь ма ўжо вы ка за лі аме ры кан ская, 
ня мец кая і ра сій ская кам па ніі.

Зі мо вая се сія зды мак «Аве ля» пра-
цяг нец ца да 8 лю та га. На огул, па коль кі 
дзе ян не філь ма ад бы ва ец ца ў Бе ла ру сі, 
то ўсе здым кі прой дуць пе ра важ на на 
тэ ры то рыі на шай кра і ны. Част ку зды-
мак, праў да, за пла на ва на пра вес ці ў 
Лос-Ан джэ ле се і Гер ма ніі.

На га даю, што ле тась кі на кам па нія 
Nonstopmedіa ста ла пе ра мож цам ад кры-
та га на цы я наль на га кон кур су кі на пра ек таў 
Мі ніс тэр ства куль ту ры з пра ек там філь ма 
«Авель». У вы ні ку на стуж ку бы ло вы дзе-
ле на 20 млрд руб. У да да так да гэ тай су мы 
(якая на мо мант зды мак зменшылася з-за 
рос ту кур су ва лют) тэх ніч нае за бес пя чэн не 
пра ек та ўзя ла на ся бе кі на кам па нія, якая 
зай ма ец ца вы твор час цю стуж кі.

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ

�

«АВЕ ЛЕМ» АДЗІ НЫМ

На стаў нік пра цы пас ля бу тэль кі га рэл кі 
аў та ма тыч на пе ра тва ра ец ца ў на стаў ні ка 
спе ваў.

Пас ля дру гой ён мо жа вы кла даць фі-
ла со фію.

— Ся мё ра ад на го не ча ка юць!
— Ча ка юць, ка лі ў яго гро шы!

Ідуць жан чы на з муж чы нам па кра ме. 
Яна:

— Вось тут каў бас ныя вы ра бы, тут — 
ма лоч ныя пра дук ты. По тым — ры ба і за ма-
роз ка. Да лей у нас кан сер вы, ага род ні на, 
хлеб.

На су страч ім жан чы на:
— Свет ка, пры ві тан не! Ба чу, ты тут эк-

скур сіі пра во дзіш?
— Ды не, Ма ры на. На два тыд ні ў баль-

ні цу кла дуць. Му жу тлу ма чу, якія яшчэ ад-
дзе лы, акра мя він на-га рэ лач на га, у гаст-
ра но ме ёсць.

Як рас па знаць атру чэн не і да-
па маг чы хво ра му, рас каз вае 
ўрач-ін фек цы я ніст 11-й га-
рад ской па лі клі ні кі г. Мін ска 
Анд рэй МА КА РЭ ВІЧ.

Пер шыя пры кме ты атру чэн ня 
мо гуць пра явіц ца праз 30-40 хві-
лін або на пра ця гу не каль кіх га дзін 
пас ля ўжы ван ня пра дук ту. Усё за-
ле жыць ад так сі ну. Атру чэн не, да-
рэ чы, мо гуць вы клі каць бак тэ рыі і іх 
так сі ны, ба ту лі ніч ны яд, рас лін ныя 
або жы вёль ныя яды. Стан су пра-
ва джа ец ца ва ні та ван нем, млос цю, 
дыя рэ яй, бо лем у жы ва це, па вы ша-
най тэм пе ра ту рай, сла бас цю.

Хут кая да па мо га не аб ход на 
для та го, каб най хут чэй вы да ліць 
атрут ныя рэ чы вы са страў ні ка ва-
кі шач на га трак ту. Ка лі спаз ніц ца, 
то мо жа ўзнік нуць ры зы ка раз віц-
ця цяж кіх ус клад нен няў, якія мо-
гуць пры вес ці да ін ва лід нас ці. Пры 
ба ту ліз ме, на прык лад, па шкодж-
ва ец ца цэнт раль ная нер во вая сіс-
тэ ма, па гар ша ец ца зрок, з'яў ля ец-
ца мы шач ная сла басць, за трым ка 
ды хан ня, ру хаў, го лас ста но віц ца 
сіп лым.

�Па цяр пе ла му не аб ход на зра-
біць пра мы ван не страў ні ка га та-
ва най ва дой па ка ё вай тэм пе ра-

ту ры. Ка лі ня ма млос ці, не трэ ба 
спе цы яль на вы клі каць ва ні ты, каб 
не па шко дзіць стра ва вод. Хво ра-
га вар та па клас ці ў ло жак, каб га-
ла ва ля жа ла на ба ку, і па ста ян на 
да ваць яму піць (у пер шую чар гу 
пад час ва ні таў, каб кам пен са ваць 
абяз вод жван не).

�Рэ ка мен ду ец ца пры маць ак-
ты ва ва ны ву галь (5-10 таб ле так 
на пра ця гу дня з пе ра пын кам у 3 
га дзі ны) — за пі ваць вя лі кай коль-
кас цю ва ды.

�Ежу, якая за ста ла ся і тра пі ла 
пад па да зрэн не, вар та па ка заць 
ура чу.

�Пас ля атру чэн ня хво ра му 
1-2 су так рэ ка мен ду ец ца ўстры-
мац ца ад цяж кай ежы да поў на га 
вы вя дзен ня так сі наў з ар га ніз ма. 
Ужы ваць не менш за 2-3 л ва ды 
ў дзень — га та ва ную ва ду, сла бы 
чай без цук ру, мі не раль ную ва ду 
без га зу.

�Пры ад сут нас ці млос нас ці 
мож на ўжы ваць вад кую ежу (бу-
лён, ка шу, буль бя ное пю рэ), па сту-
по ва ўво дзіць ва ра ныя і ту ша ныя 
пра дук ты. Аба вяз ко ва да даць су-
ха ры і сы ры.

Пер шыя пры кме ты атру чэн ня ал ка го-
лем — па тлі васць, па чыр ва нен не тва ру, 
бляск ва чэй, па ча шча ны пульс. На огул 
пры моц ным ал ка голь ным ап'я нен ні ча-
ла век па чы нае гуч на раз маў ляць, у яго 
моц на зні жа ец ца кан цэнт ра цыя ўва гі, 
са ма ацэн ка ста но віц ца за вы ша най. Уз-
ні ка юць ва ні ты — як аба рон чая рэ ак цыя 

ар га ніз ма на ін так сі ка цыю. Па сту по ва рух, ды хан-
не аб ця жар ва юц ца. 

Гэ ты стан не бяс печ ны тым, што мо жа пры вес-
ці да па ра лі чу ды халь на га цэнт ра і ля таль на га 
зы хо ду.

Як ле чаць ал ка голь нае атру чэн не?
�Пра вод зяць дэ так сі ка цыю. Унут ры вен на 

кро пель на ўвод зяць гід ра кар ба нат на трыю (со-
да) 4-пра цэнт ны рас твор, ге ма дэз або по лі іон ныя 
рас тво ры.

�Ві та мі ны. Ты я мін (2 мл) 5-пра цэнт на га рас тво-
ру, пі ры дак сін 5-пра цэнт на га рас тво ру, аскар бі на-
вая кіс ла та 5-пра цэнт на га рас тво ру.

�Вы ка рыс тоў ва юць ме та да ксіл — прэ па рат, 
спе цы яль на ство ра ны для ля чэн ня ал ка голь на га 
атру чэн ня. Ме та да ксіл уво дзіц ца ўнут ры мы шач-
на або ўнут ры вен на кро пель на на пра ця гу 1,5 
га дзі ны.

�Інак ты ва цыя яду (ан ты до тная тэ ра пія). На-
трыю ты я суль фат і ды мер кап рол (уні ты ёл) тра-
ды цый на рэ ка мен да ва ны для ўнут ры вен на га ўвя-
дзен ня пры ал ка голь ным атру чэн ні — аказ ва юць 
дэз ынтак сі ка цый нае дзе ян не, але толь кі пас ля 
спы нен ня пры ёму ал ка го лю (на прык лад, на фо не 
ал ка голь на га аб сты нент на га сін дро му), а не ў мо-
мант вост ра га атру чэн ня.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

НЕ БЯС ПЕ КА 
ХАР ЧО ВА ГА 
АТРУ ЧЭН НЯ...
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...І АЛ КА ГОЛЬ НА ГА
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