
ca
ric

at
ur

a.
ru

5 верасня 2014 г.НАПРЫКАНЦЫ8

 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 6.24 19.51 13.27
Вi цебск — 6.12 19.43 13.31
Ма гi лёў — 6.14 19.41 13.27
Го мель — 6.13 19.36 13.23
Гродна — 6.40 20.06 13.26
Брэст    — 6.43 20.04 13.21

Iмянiны
Пр. Мікалая, Паўла, Яфрэма.
К. Юстыны, Лаўрэны, Станіслава, 
Тодара.

Месяц
Першая квадра 2 верасня. 
Месяц у сузор’і Казярога. 
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Схіль ныя да 
праз мер най га-
на рыс тас ці ці 
па  блаж л і  вас-
ці, яны мо гуць 
стра ціць па чуц-
цё рэ ча іс нас ці 
і па цяр пець ад 

раз на стай ных не пры ем нас-
цяў у той мо мант, ка лі яны 
менш за ўсё іх ча ка юць. Ма ю-
чы ся рэд ні ўзро вень да хо даў, 
яны здоль ны ад чу ваць ся бе 
ка ра ля мі ў ка зач ным па ла цы, 
раў ні ва збе ра га ю чы і ахоў-
ва ю чы ство ра ны імі ча роў ны 
свет. Ім не аб ход на на ву чыц ца 
ад роз ні ваць фан та зію ад рэ-
ча іс нас ці, каб ру хац ца да лей 
па шля ху ду хоў най і псі ха ла-
гіч най эва лю цыі. Яны зро бяць 
пра віль ны крок, ка лі пры све-
цяць больш ча су са бе і без ру-
жо вых аку ля раў пач нуць па-
зі раць на жыц цё. Яны мо гуць 
быць пры ем ны мі сяб ра мі, лю-
бяць ад па чы ваць і за баў ляц-
ца, але іх цяж ка аб ві на ва ціць 
у не сур' ёз нас ці. На ро джа ныя 
ў гэ ты дзень пра па ну юць са-
праўд нае сяб роў ства толь кі 
тым, хто кла по ціц ца аб іх.

— Кан струк тыў ныя пра па но вы ёсць?
— Мо жа, ну яго к чор ту?
— Пры ня та ад на га лос на.

Ма ла дая ма ту ля, з эн ту зі яз мам:
— Вой! А наш ма лы ўчо ра ўпер шы ню 

САМ ха дзіць па чаў!
Ма ці тра іх дзя цей, стом ле на:
— Ну ўсё, вам ка нец!

5
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НА РО ДЖА НЫЯ 1879 год — на ра дзіў ся (го рад Мінск) Іван 
Пят ро віч Пу лі хаў, удзель нік рэ ва лю-

цыі 1905-1907 га доў, са цы я ліст-рэ ва лю цы я нер. 
Да рэ ва лю цый на га ру ху да лу чыў ся, бу ду чы на-
ву чэн цам Мінск ага рэ аль на га ву чы лі шча. За рэ-
ва лю цый ную дзей насць вы клю ча ны з Пе цяр бург-
ска га зем ля мер на га ін сты ту та (1903) і вы сла ны 
ў Мінск пад на гляд па лі цыі. Вы сту паў на сход ках 
ся лян. Вы кон ва ю чы пры суд пад поль най ар га ні-
за цыі эсэ раў, Пу лі хаў ра зам з А.А. Із май ло віч 
пад рых та ваў і 27 сту дзе ня 1906 го да ажыц ця віў 
ня ўда лы за мах на мінск ага гу бер на та ра П.Г. Кур-
ла ва — яко га рэ ва лю цы я не ры аб ві на вач ва лі ў так 
зва ным «кур лаў скім» рас стрэ ле 1905 г. У 1906-м 
па ве ша ны на ва ро тах мін скай тур мы. Сён ня яго 
іме нем на зва на ву лі ца ў Мін ску.

1905 год — Ра сія і Япо нія пад пі са лі Порт-
смуц кі мір ны да га вор. Аме ры кан скі 

ку рорт ны га ра док Порт смут. Ме на ві та там па іні-
цы я ты ве прэ зі дэн та Злу ча ных Шта таў Тэ а до ра 
Руз вель та атры ма ла сваё ла гіч нае за вяр шэн не 
рус ка-япон ская 
вай на 1904-1905 
га доў. Рус кая дэ-
ле га цыя на ча ле з 
Сяр ге ем Юль е ві-
чам Ві тэ пад пі са-
ла па гад нен не аб 
пе ра да чы ў арэн ду 

япон ска му бо ку Ля а дун ска га паў вост ра ва з Порт-
Ар ту рам і го ра дам Да лё кі, част кі Паўд нё ва-Мань-
чжур скай чы гун кі і Паўд нё ва г а Са ха лі на. Хоць 
пад час ва ен ных дзе ян няў Ра сія сур' ёз на па цяр-
пе ла, вы ні кі да моў ле нас цяў у Порт сму це мож на 
лі чыць пос пе хам рус кай дып ла ма тыі, бо япон цы 
спа дзя ва лі ся на зу сім ін шыя ўмо вы.

1944 год — 70 га доў та му на ра дзіў ся (вёс ка 
Яз ві ны Уз дзен ска га ра ё на) Ва лян цін 

Ры го ра віч Лок цеў, бе ла рус кі ву чо ны-эка на міст, 
док тар эка на міч ных на вук (2003), кан ды дат тэх-
ніч ных на вук (1986). У 1973 го дзе скон чыў БПІ. 
Пра ца ваў у мін скім ад дзя лен ні Цэнт раль на га 
на ву ко ва-да след ча га тэх на ла гіч на га ін сты ту та 
Мі ніс тэр ства аба рон най пра мыс ло вас ці СССР, 
мін скім фі лі яле На ву ко ва-да след ча га тэх на ла-
гіч на га ін сты ту та ап тыч на га пры бо ра бу да ван ня, 
НДІ пра цы. З 2003 го да — за гад чык ка фед ры 
Бе ла рус ка га эка на міч на га ўні вер сі тэ та. Аў тар на-
ву ко вых прац па са цы яль на-пра цоў ных ад но сі нах, 
ма дэ лях і вы ка ры стан ні кам п'ю тар най тэх ні кі, пы-
тан нях аў та ма ты за цыі і тэх на ла гіч най пад рых тоў-
кі вы твор час ці.

Алесь ПІСЬ МЯН КОЎ, па эт, эсэ іст:
«Каб неш та сцвер дзіць, не аба вяз-

ко ва кры чаць».

Прос тыя рэ чыПрос тыя рэ чы  ��

Па ся дзець жа вось так трэ ба най перш, 
каб хоць крыш ку ачо мац ца ад змор на га, 
амаль без шчас лі вых зга дак жыц ця.

Ачо мац ца, а по тым ужо брац ца за ануч-
ку ды ве нік — змах ваць па ву цін не, вы ці-
раць пыл... Паў сюль пад мес ці, вы мыць, 
а та ды... Не, не так. Спа чат ку ад ста віць 
па двой ныя ра мы, якія пры стаў ляў на зі му, 
і ста ран на пра цер ці цьмя ныя шы бы ды рас-
чы ніць вок ны, а та ды ўжо асвя жаць чыс ці-
нёй кож ны ку то чак, кож ную до шчач ку.

І тым ча сам за па ліць у груб цы, каб на-
цеп ле нае па вет ра важ да ла ся з за стой ным, 
зруш ва ла яго, усё ад но як свет лыя дум кі ды 
па чуц ці зруш ва юць бу дзён шчы ну ду шы.

Усё гэ та я і зра біў на до ечы, ад но што 
не вы мыў цёп лай ва дзі цай не ба ха ты — 
ста ран на ад габ ля ва ную баць кам і ні бы та 
на ўмыс на не па фар ба ва ную дзе ля ма іх 
сён няш ніх шчас лі вых ус па мі наў столь. 
Дзе ты ад ным ра зам усё па спе еш...

Але не бя да — во чы ха ты пра яс не на 

за зір ну лі ў маю ду шу, ка лі я, тро хі стом ле-
ны, пры сеў за свой пісь мо вы, за сце ле ны 
чыс тым, які толь кі што да стаў з ша фы, аб-
ру сам, стол. (Вяс ко вы стол, у ад роз нен не 
ад га рад ско га, я ча мусь ці заў сё ды за сці-
лаю.) Ся дзеў, ку рыў, пад раў ноў ваў сто сік 
па пе ры, пра вя раў, ці доб ра за вост ра ны 
алоў кі, і рап там ад чуў, што род ная ха та, а 
стол як раз ста іць усу тыч з пад акон ні кам, 
гля ну ла на мя не, як ні ко лі ра ней, пры яз на і 
вет ла. І так хо ра ша мне ста ла, так свет ла, 
што па да ло ся: гэ тая асвет ле насць ду шы 
па зыр кас ці роў ная со неч нас ці ўся го бе-
ла га све ту. А га лоў нае, я ад чуў, што ха та 
ў ад но ім гнен не да ра ва ла мне ба лю чую 
пра ві ну пе рад ёй — доў гую ня ўва гу і за-
быц цё. О Бо жа, яна та кая ж усё да ра валь-
ная і спа гад лі вая, як ма ці.

Зу сім ня зму ша на, між во лі я па чаў угля-
дац ца ў акно і ча каць, ка лі па ву лі цы адзін 
за ад ным, цу гам па едуць да вер ху на гру-
жа ныя спе лы мі сна па мі жы та ва зы...

Не ўза ба ве, што, да рэ чы, зу сім не 
здзі ві ла мя не, яны і па еха лі: на пер шай 
пад вод зе — мой та туль ка Ва сіль, за ім 
— дзед Юс тын, а та ды ад на вяс коў цы — 
За ха рок, баць ка сяб ра Пет ра ка, су се дзі 
Іван Мі ро наў (Мі ро на віч), Фе дзеч ка (ма-
лень ка га рос ту), Кузь ма Жу коў скі, Віць ка 
На за рон каў... І каб та бе хто па даў го лас 
— па нук нуў ка ня ці гук нуў, каб па жар та-
ваць, якую ма ла дзі цу...

Але вось — і гу каць не трэ ба — пай-
шлі па ву лі цы шчыль най ча род кай на шыя 

вяс ко выя ба бы — у лет ніх хус ці нач ках, хто 
з граб ля мі, хто з да ён кай... І так са ма сці-
ша на, без звык лай га ма ны і вок лі чаў. Па-
пе ра дзе іш ла яшчэ зу сім ма ла дая ма ма, 
у свет лай су кен цы і ка сын цы ў га ро шак, 
якія я доб ра пом ню...

Не здзі віў ся я і з'яў лен ню ад на клас-
ні цы Люд кі на ве ла сі пе дзе. Ві даць, вы-
праў ля ла ся на во зе ра па ку пац ца. Я ха цеў 
гук нуць яе, за пра сіць зай сці ў ха ту, каб 
па ду рэць, па таў хац ца ды ні бы та не зна-
рок да кра нуц ца, хоць пле чу ком, да яе 
зваб ных, ка ля нень кіх і ўжо да во лі вя лі кіх, 
пры кмет на ад та пы ра ных, гру дак, але і сам 
не змог вы гук нуць і сло ва, ні бы асіп лы 
пад час цяж кой пра сту ды.

За сму ча ны і, зда ва ла ся, на ват кры-
ху па крыў джа ны, я сцяў ся, зноў за ку рыў 
цы га рэ ту, ды рап там, азо ра ны, па ду маў: 
«Бо жа лю бы, гэ та ж не я гля джу ў акно, а 
хат ка пра ці нае маю ду шу сва ім ад дзяч лі-
вым по зір кам. Толь кі по зірк яе стру ме ніць 
не свет ла вы мі пром ня мі, а ні та мі па мя ці, 
якія па ко ну се сціс ка юц ца ў ад ну кроп ку на 
са мым дон цы ду шы». І зноў хо ра ша мне 
ста ла ад та го, што асвят лі ла гэ тае дон ца 
сва і мі ва ча мі-вок на мі род ная хат ка.

Усё ад но як пе рад пра ва слаў ным аб-
ра зом па ся дзеў, які мае зва рот ную перс-
пек ты ву і за мы кае Бо жую пра сто ру ў ча-
ла ве ку та кім да сяж ным — на адзін зрух 
сэр ца — дон цам-да ля гля дам.

Сяр гей РУБ ЛЕЎ СКІ
�

ВО ЧЫ 
ХА ТЫ

На ват гор кае дзі ця ска жа, што во чы ха ты — вок ны. Але і не 
ўсе да рос лыя даў ме лі, што гэ ты мі ва чы ма ха та гля дзіць не на 
вон ка вы свет, а ў сваё нут ро. По зірк яе ста но віц ца не ві ду шчым, 
ка лі па коі пус тыя, не чут но кро каў гас па да ра, ка лі ён па кі нуў 
сваю род ную ха ту на цэ лую зі му ці на больш пра цяг лы час, 
не ма ю чы сі лы вы рвац ца з му ра ва ных аб дым каў го ра да, 
з па ву цін ня бяс кон цых спраў і тур бот... Мі на лі ме ся цы, па 
сут нас ці, бес пры туль на га жыц ця, а ён ні ра зу не ад чы ніў дзве ры 
асі ра це лай ха ты, не ўдых нуў на сто е на га на за быц ці па вет ра, не 
пры сеў на та бу рэт ку, на якую ма ці ў свой час, вы ні ма ю чы з пе чы, 
ста ві ла са га нок толь кі што зва ра най з дух мя ным кме нам буль бы, 
ці на зроб ле ны баць кам зэ длік...

Яшчэ ёсць маг чы-
масць сха дзіць на кар-
ці ну «Зі мо вая спяч ка» 
ту рэц ка га рэ жы сё ра 
Ну ры Біль ге Джэй ла-
на, ула даль ні ка «За-
ла той паль ма вай га лі-
ны» апош ня га Кан ска-
га кі на фес ты ва лю. На 
фільм па рус кай кла-
сі цы (Джэй лан — яе 
вя до мы пры хіль нік), 
у якім праў дзі выя чэ-
хаў скія пер са на жы, 
па-ча ла ве чы зна ё мыя 
псі ха ла гіч ныя не дас ка-
на лас ці і сты лая зі ма.

Як і ў мі ну лы раз, ка лі «Звяз-
да» анан са ва ла пра кат філь ма, 
ка жу, што пра пус ціць па каз «Зі-
мо вай спяч кі» не да ра валь на. Не 
толь кі та му, што ці ка ва па гля-
дзець фільм, які за ва я ваў Ка-
ны. Але і та му, што гэ ты фільм з 
юве лір най дак лад нас цю (з ува-
гай да жэс таў, мі мі кі, ін та на цыі, 
слоў, вы явы па чуц цяў, сме ху і 
слёз) ад люст роў вае та кія пер са-
на жы, у якіх аса біс таму дзя дзеч-
ку Фрэй ду хо чац ца па ка пац ца. 
І ка лі твор мас тац тва (а гэ ты 
фільм у ка тэ го рыі «пра дук цыя/
мас тац тва» трап ляе ў апош няе 
па зна чэн не) ро біць нас ін шы мі 
людзь мі, то «Зі мо вая спяч ка» 
ка ме ня на ка ме ні ад уяў лен няў 
пра ча ла ве ка не па кі дае.

Ёсць у Чэ ха ва апо весць 
«Жон ка». Аб са ста рэ лым муж-
чы ну і ма ла дой жон цы, кож ны 
з якіх жы ве сва ім жыц цём. Ён 
пі ша «Гіс то рыю чы гун кі» і на-
огул ве дае, чым ся бе за няць. 
Яна му жа не лю біць і спра буе 
знай сці для ся бе сэнс жыц ця 
ў даб ра чын нас ці. Сю жэт пе ра-
каз ваць скла да на, бо ў кож ным 
чэ хаў скім рад ку мож на шу каць 
сэн са выя пры чын на-вы ні ко выя 
су вя зі. Ва ры ян таў шмат, і кож-
ны мож на аспрэ чыць. Гэ тай апо-
вес цю на тхніў ся Джэй лан пры 
ства рэн ні «Зі мо вай спяч кі», і 
дак лад ныя, іра ніч ныя, дас ка-
на лыя сло вы Чэ ха ва атры ма лі 
ві зу аль нае ўва саб лен не (мож на 
знай сці не толь кі Чэ ха ва). Дзе-
ян не ад бы ва ец ца ў ту рэц кай 
ку рорт най мяс цо вас ці, дзе Ай-
дын, га лоў ны ге рой, мае сваю 
гас ці ні цу. Тут ён жы ве з сяст-
рой і жон кай, якая, скла да ец-
ца та кое ўра жан не, не на ві дзіць 

лю бы кан такт са сва ім му жам. 
Яна не за да во ле ная жыц цём і 
му жам, бо вы хо дзі ла ж яна за 
та ле на ві та га ак цё ра, а тут ней-
кі ста ры кры ва душ ны муж чы на 
пад бо кам пі ша свае ар ты ку лы 
ў мяс цо вую га зе ту. Гэ тае рас-
ча ра ван не атру ці ла ўсё яе іс на-
ван не, і ця пер яна з ха лод най 
па гар дай гля дзіць на ўсіх на ва-
коль ных. Бо яна «па ку туе» і ў 
гэ тай па ку це на ўмыс на за тры-
ма ла ся.

Сяст ра ня даў на раз вя ла ся 
з п'я ні цам і на огул шмат у чым 
ві на ва тым ча ла ве кам. Але, тым 
не менш, яна на тхні ла ся ідэ яй 
па пра сіць у яго пра ба чэн ня і 
вяр нуц ца да яго, каб не жыць 
з бра там. Та му яна пры ду ма ла 
па няц це «не пра ціў лен не злу» і 
раз ві ла цэ лую тэ о рыю аб тым, 
што ка лі не пе ра шка джаць 
здзяйс нен ню зло га ўчын ку, то 
злы дзень рас ка ец ца і зме ніць 
сваё жыц цё. Зда ец ца, гэ та не 
адзі ная на ве я ная ну дой тэ о рыя, 
якой яна бян тэ жыць свай го бра-
та ў ка бі не це пас ля фра зы «Я 
толь кі па гар таю ча со пі сы».

На спе лыя кан флік ты «муж-
жон ка» і «брат-сяст ра» бу дуць 
раз ві вац ца па на сту паль най, па-
куль не на сту піць куль мі на цыя 
і рэз кія сло вы не бу дуць кі ну ты 
на ўсе ба кі ба ры кад. Кож ную 
сцэ ну мож на сма ка ваць і, ка лі б 
бы ла та кая маг чы масць, вар та 
бы ло б ста віць на паў зу мо мант 
пас ля кож най фра зы (а дыя ло гі 
і ёсць га лоў ная вар тасць філь-
ма), каб асэн са ваць і, што ўжо 
там утой ваць, атры маць аса ло-
ду. Ад рэз кас ці і дак лад нас ці.

Та кое піль нае са чэн не рэ-
жы сё ра за пер са на жа мі, вы яў-
лен не і вы стаў лен не на па каз 

ніз ка га і дур но га пры ча шчае 
гле да ча прак тыч на да ву а е-
рыз му, і ён вы му ша ны на гэ та 
па га дзіц ца, бо іна чай нель га. 
Бо за над та ці ка ва (тры з ліш нім 
га дзі ны як па ру хві лін), і ўсе мы 
ўпо тай лю бім за ін шы мі на зі-
раць. І ка лі па чы нае пра яў ляц ца 
гэ тая «ніз кая ду шон ка» — Ай-
дын, у бы та вых дро бя зях, жэс-
тах і зу сім не па трэб ным сме ху, 
— ада рвац ца не маг чы ма, бо 
за ха пі ла. І па нес ла ві ху рай па 
ча ла ве чых пер са на жах, по бач 
з які мі мы жы вём. Мо жа, і не 
по бач з Ай ды нам, але той, хто 
по бач, за раз так са ма бу дзе для 
нас вы яў ляц ца ў дро бя зях. Маг-
чы ма, не са мых пры ем ных, але 
шмат слоў ных.

Рэ жы сёр ства рыў пры го жы 
свет для філь ма. Гэ та не зна ё-
мая нам па яр кіх паш тоў ках со-
неч ная ту рыс тыч ная кра і на, а 
бяз люд ная гас ці ні ца, у якой ха-
рак та ры га лоў ных пер са на жаў 
за вяз ва юц ца ў гор дзі еў ву зел, 
які нам з дзя дзеч кам Фрэй дам 
не так прос та рас ся чы. Сты лыя 
зі мо выя пей за жы, не да гле джа-
ныя да мы, утуль ны ка бі нет Ай-
ды на, пры ем нае свят ло ад ка-
мі наў і тар шэ раў. Па гру зіц ца і 
за быц ца.

Ай дын з сяст рой і жон кай — 
не ўсе, хто прад ста віць тэ му для 
раз ва жан няў. Ін шыя пер са на жы 
мо гуць не прос та за ці ка віць, але 
і вы сту піць для не ка га ў ро лі га-
лоў ных і вы зна чаль ных. У гэ тым 
трэ ба ра за брац ца.

Фільм можна паглядзець да 
10 ве рас ня ў кі на тэ ат ры «Ра-
ке та».

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ
�

На вя лі кім эк ра неНа вя лі кім эк ра не  ��

Па гру зіц ца і за быц ца
У трох га дзін ны фільм, 

які пе ра мог на Кан скім кі на фес ты ва лі

Ва ша зда роўеВа ша зда роўе  ��

АКРУЖ НАСЦЬ 
ТА ЛІІ АЗНА ЧАЕ 
МНО ГАЕ

Згод на з еў ра пей скі мі рэ ка мен да цы я мі па сар-
дэч на-са су дзіс тай пра фі лак ты цы, акруж насць 
та ліі ў жан чын не па він на пе ра вы шаць 80 см, 
у муж чын — 94 см

Аб гэ тым па ве да мі ла вя ду чы на ву ко вы су пра цоў нік ла-
ба ра то рыі ар тэ рыя льнай гі пер та ніі РНПЦ «Кар дыя ло гія» 
Воль га ПАЎ ЛА ВА, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Як вя до ма, на раз віц цё сар дэч на-са су дзіс тых за хвор ван-
няў уплы ва юць атлус цен не і цук ро вы дыя бет. Та му важ на 
пра віль на хар ча вац ца і не да пус каць за ліш няй ма сы це ла. 
Спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што ар тэ рыя льная гі пер тэн зія раз-
ві ва ец ца ў 6 ра зоў час цей у тых асоб, хто не со чыць за сва ім 
хар ча ван нем. Каб зні зіць ры зы ку за хва рэць, трэ ба ад мо віц ца 
ад шкод ных звы чак і па вя лі чыць фі зіч ную ак тыў насць. Ры зы-
ка сар дэч на-са су дзіс тых за хвор ван няў па вя ліч ва ец ца і пры 
па сіў ным ку рэн ні. Ве ра год насць за хва рэць у тых лю дзей, хто 
зна хо дзіц ца ў ад ным па мяш кан ні з ча ла ве кам, які ку рыць, 
уз рас тае на 30%. Па да ных СА АЗ, больш за тры чвэр ці ўсіх 
смер цяў ад сар дэч на-са су дзіс тых за хвор ван няў мож на бы ло 
б пра ду хі ліць, змя ніў шы лад жыц ця.

Па сло вах га лоў на га па за штат на га дзі ця ча га кар дыя рэў-
ма то ла га Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Іры ны ЧЫ ЖЭЎ СКАЙ, 
у Бе ла ру сі ад зна ча ец ца рост за хва раль нас ці на ар тэ рыя льную 
гі пер тэн зію ся род дзя цей і пад лет каў. Пры чым за апош нія 10 
га доў іх ста ла ў пяць ра зоў больш. На кар дыя ла гіч ным улі ку ў 
кра і не зна хо дзіц ца ка ля 52 ты сяч дзя цей і пад лет каў.

У Бе ла ру сі больш за 1,9 млн жы ха роў па ку ту юць ад ар-
тэ рыя льнай гі пер тэн зіі. Па ло ва з іх — лю дзі пра ца здоль на га 
ўзрос ту. Звыш 1,23 млн па цы ен таў зна хо дзяц ца на дыс пан-
сер ным улі ку
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За пра шаль нікЗа пра шаль нік  ��

Па слу хаць «Ха та бы ча»
Якую вы ве да е це пес ню пра 

шпа ле ры? А ме на ві та пра бе лыя? 
Ні я кай? А вось ёсць та кая пес ня 
— «Ха та быч» і ёсць та кі гурт — 
«Бум бокс». Пра гэ та вам кож ны 
су час ны ме ла ман па ве да міць. А 
спра ва яшчэ і ў тым, што на са мрэч 
гэ та му му зыч на му ка лек ты ву ўжо 
ні мно га ні ма ла, а дзе сяць га доў 
— пер шы круг лы юбі лей. Як і лю бы 
гурт, які ся бе па ва жае, «Бум бокс» 
ад зна чае яго вя лі кім гаст роль ным 
ту рам, што не аб мі не і Бе ла русь. 
Пяць афі цый ных аль бо маў (і адзін 
не афі цый ны), пра ца з ін шы мі зна-
ка мі ты мі ка ман да мі — «Оке ан Эльзи», «Бас та», «Pіanобой», му зы ка 
да вя до мых філь маў і се ры я лаў, ка вер-вер сіі пе сень вя до мых вы-
ка наў цаў мі ну лых га доў, гаст ро лі ад Кі е ва да Абу-Да бі, ад Ула дзі-
вас то ка да Та рон та — усё гэ та ўклю чыў у ся бе гэ ты дзя ся так га доў. 
А так са ма і шмат ін ша га. Мін скую спра ва зда чу «Бум бок са» мож на 
бу дзе па чуць і ўба чыць 18 каст рыч ні ка ў 19.00 у за ле «Прайм-хол» 
(ГЦ «За мак»). Пры ходзь це — не па шка ду е це!

У рыт ме блю за
Ус па мі ны — рэч сум ная ці пры ем ная? На гэ тае пы тан не кож ны 
сам са бе дае ад каз. Хоць ус па мі наць ма ла досць ча сам бы вае 
сум на — але, спа дзя ю ся, толь кі не з му зы кай гур та «Чыж».

«А не спеть ли мне пес ню?..» — «В ка-
мор ке, что за ак то вым за лом» — ужо 20 
га доў як раз ва жае ўслых лі дар «Чы жа» 
Сяр гей Чыг ра коў, а сле дам за ім — не-
каль кі па ка лен няў юна коў з гі та ра мі, якія 
жа да юць за ва я ваць сэр цы дзяў чат. Тыя 
ж, хто за сво іў дзі вос ныя пе ра лі вы «Па-
ла нэ за», ра бі лі ся ку мі ра мі ўся го кла са ці 
сту дэнц ка га па то ку...

Ка лі вы так са ма вы рас лі і ста ле лі на 
«прос тых ку хон ных блю зах» Чы жа і кам-
па ніі, па ста вім да дат ко вае пы тан не: а ці 
не сха дзіць на кан цэрт вы шэй на зва най 
гру пы? І са мі са бе ад ка жам: сха дзіць аба вяз ко ва! Тым больш што 
ся род пе сень пра ка хан не пра гу чаць як аб са лют на кож на му зна ё мыя 
хі ты, пра ве ра ныя ча сам, так і но выя тво ры, а «ка мор ка» вы рас це да 
па ме раў пля цоў кі мінск ага Па ла ца спор ту. І ня хай Сяр гею «Чы жу» 
Чыг ра ко ву ўжо споў ні ла ся 50 га доў, энер ге ты ка яго пе сень па-ра ней-
ша му ва біць уз нёс лых ра ман ты каў і юных бун та роў. Так што да ста-
вай це з ша фы «ка су ху», зна ходзь це лю бі мыя бан да ны — і гай да на 
гэ та вя лі кае і, ра зам з тым, цёп лае свя та! Су стрэ ча пры зна ча на на 
7 ліс та па да. Квіт кі мож на за мо віць за га дзя ў ка сах Па ла ца спор ту і 
праз сай ты kvіtkі.by, bіletі.by і tіcketpro.by

Лі на МА ЛІ НІ НА
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А не шкодзь!А не шкодзь!  ��

БРА КАНЬ Е РА 
«СУ ПА КО І ЛІ» 

БА ЛОН ЧЫ КАМ
На аран да ва ным во зе ры 

Арэ хаў скае ў Ма ла рыц кім ра ё-
не ра бот ні кі Брэсц кай між рай-
інс пек цыі за тры ма лі мяс цо ва-
га жы ха ра, які пры да па мо зе 
се так не за кон на зда быў во сем 
кі ла гра маў ры бы.

Муж чы на спра ба ваў збег чы з 
мес ца здзяйс нен ня пра ва па ру-
шэн ня і пры за тры ман ні ака заў 
фі зіч нае су пра ціў лен не. Дзярж ін-
спек та ры вы му ша ны бы лі вы ка-
рыс таць спец сро дак — ба лон чык 
з пяр цо вым га зам. Ця пер бра-
кань е ру да вя дзец ца ад каз ваць 
не толь кі за не за кон ную лоў лю 
ры бы, але і за не пад па рад ка ван-
не служ бо вай асо бе.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
�

Кадр з фільма.Кадр з фільма.


