
АВЕН. Асаб лі ва ка рыс на для кар' ер на га рос ту 
пра яў ляць іні цы я ты ву і ўся ляк дэ ман стра ваць 
ак тыў насць. Мо жа з'я віц ца маг чы масць для 
ванд роў кі, якая пры ня се но выя зна ём ствы, 

не вы клю ча на, што ў тым лі ку і ра ман тыч ныя. Ёсць 
ры зы ка на жыць не пры ем нас ці до ма, па коль кі сям'я 
за ча ка ла ся ад вас удзе лу і ўва гі. Леп шы дзень для 
вы ра шэн ня сур' ёз ных праб лем — пят ні ца.

ЦЯ ЛЕЦ. Не ад маў ляй це ся ад за пра шэн ня сяб-
роў, ка лі та кое па сту піць. Ва ша доб ра сум лен-
ная пра ца мае ўсе шан цы быць ад зна ча най 

прэ мі яй ці па вы шэн нем. Шмат ці ка ва га і пры ем на га абя-
ца юць зна ём ствы з но вы мі людзь мі і іх ары гі наль ны мі 
ідэ я мі. Важ ныя спра вы і су стрэ чы па жа да на пры зна чаць 
на чац вер, маг чы мыя перс пек тыў ныя пра па но вы.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Вас ча ка юць важ ныя і ці ка выя 
па дзеі. Ула ві це кі ру нак «вет ру пе ра мен», каб 
мак сі маль на ска рыс тац ца спры яль ным шан-
цам. За хоў вай це сум лен насць, і та ды ні я кія 

чут кі не змо гуць па шко дзіць вам. У ся рэ дзі не тыд ня 
ра зум ны кам пра міс з дзе ла вы мі парт нё ра мі мо жа пры-
нес ці не ча ка ны пры бы так.

РАК. Па жа да на су ці шыць за пал і ўваж лі вей 
па ста віц ца да но вых пра ек таў. За ліш ні па-
спех пры вя дзе толь кі да сур' ёз ных фі нан са вых 

страт. У дру гой па ло ве тыд ня маг чы ма ней кае су праць-
дзе ян не ва шым пла нам. Аку рат на вя дзі це свае спра вы, 
час цей рай це ся з да ве ра ны мі людзь мі і спе цы я ліс та мі, 
па коль кі вя лі кая ры зы ка па мы лак.

ЛЕЎ. Па спра буй це не су мня вац ца ў сва іх 
здоль нас цях, і ажыц цяў лен не ва шай но вай ці-
ка вай ідэі бу дзе ўда лым. Вя лі кая част ка ча су 
мо жа пай сці на вы ра шэн не пра фе сій ных за-

дач. Па спра буй це не за быц ца на абя цан ні, да дзе ныя 
бліз кім лю дзям. У ся рэ дзі не тыд ня вы со кая ве ра год-
насць кан флікт ных сі ту а цый. Кры тыч на па гля дзі це на 
праб ле мы, не зваль вай це ві ну на на ва коль ных.

ДЗЕ ВА. Да во лі цяж ка бу дзе аб мяр коў ваць 
пы тан ні ўза е ма дзе ян ня з дзе ла вы мі парт нё-
ра мі, бо з ва ша га бо ку мо жа пра явіц ца яр кае 

імк нен не да да мі на ван ня. Па спра буй це стры мац ца. 
Пер шая па ло ва тыд ня доб рая для праг ма ты каў, уда-
лы мі апы нуц ца кан струк тыў ныя дзе ян ні. Па дзеі тыд ня 
да зво ляць па-но ва му аца ніць шмат якія па зі цыі ў аса-
біс тай сфе ры.

ША ЛІ. Вось і на стае час ра шу чых дзе ян няў. 
Ча ка ец ца вы дат ны на сы ча ны ты дзень. У вас 
бу дзе прак тыч на ўсё атрым лі вац ца. Не аб ход-

на за вяр шыць не каль кі важ ных спраў. Шмат лі кія з 
ідэй, на якія ў вас ні як не ха па ла ча су, мо гуць на рэш це 
ўва со біц ца ў жыц цё. Па спра буй це да па маг чы ўсім, хто 
звер нец ца да вас па пад трым ку.

СКАР ПІ ЁН. У пра фе сій ных спра вах за па тра-
бу ец ца імк лі вая рэ ак цыя на зме ну сі ту а цыі і 
ўмен не зна хо дзіць не стан дарт ныя ра шэн ні. 

Не вар та раз ліч ваць на хут кія вы ні кі і вя лі кі пры бы так, 
спя шац ца да вя дзец ца толь кі вам — усё ас тат няе бу дзе 
скла дац ца па этап на. Асаб лі ва раз ліч ваць на да па мо гу 
на ва коль ных ця пер не вар та.

СТРА ЛЕЦ. Са май не пры ем най па дзе яй мо-
гуць ака зац ца на пад кі ня доб ра зыч ліў цаў ці 
не аб грун та ва ныя прэ тэн зіі да лё кіх сва я коў. 

І тых, і дру гіх вар та іг на ра ваць. Жыц цё ва не аб ход на 
мець зно сі ны з пры ем ны мі вам людзь мі. Да вя дзец ца 
ад стой ваць свае ін та рэ сы без уся кай пад трым кі, да вер-
це ся свай му ба га та му жыц цё ва му до све ду. Па спра буй-
це вы лу чыць тро хі ча су для хат няй ру ці ны.

КА ЗЯ РОГ. На гэ тым тыд ні бу дуць вы маў ле ны 
сло вы, якія мо гуць паў плы ваць на ваш лёс, і 
та ды жыц цё зме ніц ца да леп ша га. Усе ідэі, якія 

прый дуць у га ла ву, ака жуц ца вы дат ны мі, спра ва за ста-
нец ца за ма лым — ува со біць іх у жыц цё. У се ра ду зор кі 
зро бяць для вас па да ру нак, так што рых туй це ся.

ВА ДА ЛЕЙ. Ты дзень на сы ча ны па дзея мі. 
Ва шы пла ны пач нуць ува саб ляц ца ў жыц цё 
імк лі вы мі тэм па мі. Па леп шац ца ад но сі ны з 

на ва коль ны мі, бу дуць вы ра ша ны прак тыч на ўсе кан-
флікт ныя сі ту а цыі. Мо жа це раз ліч ваць на пад трым ку 
і да па мо гу сяб роў і бліз кіх. Па спра буй це і са мі ні ко му 
не ад маў ляць у да па мо зе, а так са ма вы кон ваць не аб-
ход ную пра цу свое ча со ва.

РЫ БЫ. На ва шы пле чы мо жа лег чы вя лі кая 
ад каз насць, не да зва ляй це ін шым кі ра ваць 
ва мі, і та ды пос пех бу дзе за бяс пе ча ны. Па-

чы на ю чы з ся рэ дзі ны тыд ня, на сту піць зруч ны пе-
ры яд для пе ра гля ду і зме ны ад но сін з ка ле га мі па 
пра цы і на чаль ствам, ка лі гэ тыя ад но сі ны ма юць 
па трэ бу ў зме нах. Будзь це ўзваж лі вы мі, ве дай це 
ва ўсім ме ру — та кая па зі цыя пры ня се доб ры плён. 
Бліз кія лю дзі пад тры ма юць вас у но вых па чы нан-
нях.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 8.25 17.21 8.56
Вi цебск — 8.20 17.06 8.46
Ма гi лёў — 8.15 17.11 8.56
Го мель — 8.07 17.13 9.06
Гродна — 8.40 17.37 8.57
Брэст    — 8.35 17.43 9.08

Iмянiны
Пр. Аляксандры, Елізаветы, 
Капіталіны, Андрэя, Марка, 
Несцера. 
К. Аляксандра, Анатоля, Людвіка, 
Тодара, Урсына.

Месяц
Першая квадра 10 лістапада. 
Месяц у сузор’і Вадалея. 
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Мiж на род ны дзень ба раць бы з фа шыз мам i ан ты се мi тыз мам. У 
ноч з 9 на 10 лiс та па да 1938 го да ад на ча со ва ў Гер ма нii i Аў стрыi 
па ча лi ся ма са выя яў рэй скiя па гро мы («Хрус таль ная ноч»), ар га нi за-
ва ныя кi раў нiц твам на цысц кай пар тыi.

1906 год — з ука за ад 9 лiс та па да па ча ла ся аграр ная рэ фор ма 
Пят ра Ар кадзь е вi ча Ста лы пi на. Яе стрыж ня вой iдэ яй бы ло 

раз бу рэн не ся лян скай аб шчы ны шля хам да зво лу воль на га вы ха ду з яе 
лю бо га до ма ўла даль нi ка. Се ля нiн, якi вы хо дзiў з аб шчы ны, атрым лi ваў 
у пры ват ную ўлас насць усе за ма ца ва ныя 
за iм на дзе лы, пры чым яны па вiн ны быць 
зве дзе ны ў адзiн учас так. Указ за ах воч-
ваў утва рэн не ху тар ской ся лян скай гас-
па дар кi, не за мах ва ю чы ся пры гэ тым на 
па ме шчыц кiя зем лi. Ста лы пiн лi чыў, што 
су поль нае жыц цё ся лян у вёс ках па ляг-
чае пра цу рэ ва лю цы я не рам. А вось ся лян, 
раз гру па ва ных па ху та рах, за ня тых сва ёй 
гас па дар кай, бу дзе вель мi цяж ка па ды маць на бунт. Са цы яль ны ж сэнс 
аграр най рэ фор мы за клю чаў ся ў тым, каб ства рыць шы ро кi пласт дроб ных 
бур жу аз ных улас нi каў, якiя з'яў ля юц ца асноў ным фак та рам па лi тыч най 
ста бiль нас цi гра мад ства.

1902 год — на ра дзiў ся (вёс ка Веш кi, ця пер Док шыц кi ра ён Вi цеб-
скай воб лас цi) Не стар Фё да ра вiч Са ка лоў скi, бе ла рус кi кам-

па зi тар, хор май стар, фальк ла рыст. З 1926 го да — ак цёр i хор май стар 
БДТ-3. У 1937-41 га дах — адзiн з ар га нi за та раў i хор май стар Ан самб ля 
бе ла рус кай на род най пес нi i тан ца Бе ла рус кай фi лар мо нii. З 1943 го да — 
мас тац кi кi раў нiк Па лес ка га аб лас но га ан самб ля пес нi i тан ца, з 1946-га 
— у Бел дярж вы да вец тве. Аў тар му зы кi Дзяр жаў на га гiм на БССР (сло вы 
М. Клiм ко вi ча), ха роў, пе сень на вер шы Я. Ку па лы, Я. Ко ла са, П. Броў кi, 
А. Ру са ка, iн стру мен таль ных мi нi я цюр, ва каль ных сю iт на тэ мы бе ла рус кiх 
на род ных пе сень, апра цо вак бе ла рус кiх на род ных пе сень (больш за 500) 
i най гры шаў. Па мёр у 1950 го дзе.

1960 год — 43-га до вы Джон Фiц джэ ральд Ке нэ дзi быў абра ны прэ-
зi дэн там Злу ча ных Шта таў. Пе рад вы бар най кам па нi яй кi ра ваў 

яго ма лод шы брат Ро берт. Сум на му праг ма тыз му рэс пуб лi кан цаў, якiх 
прад стаў ляў Ры чард Нiк сан, дэ ма кра ты су праць пас та вi лi ра ман тыч ны 
эн ту зi язм. I гэ та спра ца ва ла. Не пра па ну ю чы вы раз най пра гра мы, Ке нэ дзi 
за клi каў аме ры кан цаў зра бiць «пра рыў да но вых ме жаў». Пра аме ры кан-
цаў Ке нэ дзi ка заў, што «яны за пла цяць лю бую ца ну, вы тры ма юць лю быя 
цяж кас цi, пад тры ма юць адзiн ад на го i змо гуць су праць ста яць лю бо му 
са пер нi ку». Ке нэ дзi ста яў ля ру ля дзяр жа вы ўся го два га ды i дзе сяць 
ме ся цаў. Яму не ўда ло ся вы ка наць да кан ца свае абя цан нi па знi жэн нi 
па дат каў i рэ ар га нi за цыi са цы яль на га стра ха ван ня. Знеш няя па лi ты ка 
так са ма бы ла не над та ўда лай: пра ва лi ла ся апе ра цыя па звяр жэн нi Фi дэ ля 
Каст ра на Ку бе, ЗША па ча лi ўвя заць у кан флiк це па мiж Поў нач чу i Поўд-
нем В'ет на ма, а пры вы ра шэн нi Ка рыб ска га кры зi су да вя ло ся пай сцi на 
са ступ кi Хру шчо ву i за крыць ба зы ў Тур цыi. Тым не менш мно гiя гiс то ры кi 
на зы ва юць ка рот кую эпо ху Ке нэ дзi «iм пер скiм прэ зi дэнц твам», лi ча чы, 
што аме ры кан цы ста вi лi ся да прэ зi дэн та, як да лю бi ма га ма нар ха. Гэ та 
быў, ма быць, са мы аба яль ны i шчы ры прэ зi дэнт Аме ры кi. Цi ка ва, што, 
ня гле дзя чы на су праць ста ян не Хру шчо ва i Ке нэ дзi, па ха ван не прэ зi дэн та 
ЗША, за бi та га 22 лiс та па да 1963 го да ў Да ла се, па каз ва лi па са вец кiм 
тэ ле ба чан нi гэ так жа пад ра бяз на, як паз ней па ха ван нi ге не раль ных сак-
ра та роў ЦК КПСС.

Аляк сандр ЕЛЬ СКI, пiсь мен нiк, эт ног раф, гiс то рык:

«Ка лi на род лю бiць i ўша ноў вае пес няй сваё гняз до, ужо 
гэ та ад но доб ра аб iм свед чыць».

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

-2977--2976-

Х О  Ч А  Ц Е  —  В Е Р  Ц ЕЧ А С  Т У Й  Ц Е  С Я !

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

Р А З У М Н Ы  Д О М

Унук (ву чань 2-га кла са) на два тыд нi 
быў па кi ну ты ра зам з ба бу ляй. На пры-
кан цы гэ та га тэр мi ну ба бу ля зра зу ме-
ла, што, ка лi яна гу ля ла з Ся ро жам у 
шко лу, то спраў на вы кон ва ла яго хат нiя 
за дан нi.

Муж ка жа жон цы:
— Пры вi тан не, да ра гая, у мя не для ця-

бе сюр прыз!..
— Праў да? I якi ж?
— Я на быў тур у Аў стра лiю!
— Вы дат на! I коль кi га дзiн ту ды ля-

цець?
— Я дак лад на не ве даю, але як толь кi я 

ту ды пры ля чу, я та бе па тэ ле фа ную.
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«Ра фа эл кi» з пе ча нi
Спат рэ бiц ца: сыр 

цвёр ды — 500 г, яй ка 
ку ры нае — 6 шт., пе-
чань яла вiч ная — 400  г, 
ма я нэз (або смя та на цi 
ёгурт на ту раль ны) — 
250 г.

На дзер цi на буй ной 
тар цы ва ра ныя пе чань, 
яй кi. 200 г сы ру — на 
дроб най тар цы. Усё доб-
ра змя шаць з ма я нэ зам. 
Соль, пе рац i зя ле нi ва да даць на сма ку. З пя чо нач най 
ма сы зля пiць ша ры кi i ўка чаць у буй на на дзёр тым сы-
ры. Па тры маць стра ву ў ха ла дзiль нi ку 30 хвi лiн.

Ка пус та чыр во на ка чан ная 
па-чэш ску

Спат рэ бiц ца: ка пус та чыр во на ка чан ная — 1 кг, 
яб лык — 3 шт., цы бу ля рэп ча тая — 1 шт., сок ад на-
го лi мо на, кмен — 2 ч. л., соль (на смак) — 1 ч. л., 
мёд  — 3—5 ст. л., алей сла неч нi ка вы — 7 ст. л.

Шат ку ем ка пус ту. Рэ жам ку бi ка мi цы бу лю. Бя рэм 
вя лi кую каст ру лю, на лi ва ем алей, вы клад ва ем цы бу лю 
i тро хi аб смаж ва ем. Да да ем ка пус ту. Змеш ва ем i па-
мян ша ем агонь. Ту шыць бу дзем на ма лень кiм аг нi, не 
на кры ва ючы. Вы цiс ка ем сок ад на го лi мо на. На дзi ра ем 
яб лы кi без лу пi ны на буй ной тар цы. Да да ем у ка пус ту 
яб лы кi i сок лi мо на. Ту шым на сла бым аг нi, па меш-
ва ю чы, 20 хвi лiн. Да да ем мёд i соль i ту шым яшчэ 20 
хвi лiн. У кан цы сып лем кмен i ту шым яшчэ 10 хвi лiн. 
Уся го ка пус та ту шыц ца пры блiз на 40-50 хвi лiн.

Ру лет ны пi рог 
з гры ба мi i ку ры цай

Спат рэ бiц ца: цес та сло е нае без драж джа вое 
— 1  упа коў ка, гры бы (мож на шам пiнь ё ны) — 400-
500  г, груд ка ку ры ная — 2 шт., цы бу ля рэп ча тая 
(вя лi кая) — 1 шт., кун жут (для аб сып кi) — 1 ст. л., 
яй ка ку ры нае (для змаз кi) — 1 шт.

Ад вар ва ем ку ры ную груд ку (з мо ман ту за кi пан ня 
— 20 хвi лiн, не больш). Гры бы i цы бу лю аб смаж ва ем 
на па тэль нi. Да да ем ка ва ла чак сме тан ко ва га мас ла. 
Рэ жам ку рач ку не вя лi кi мi 
ка ва лач ка мi i вы клад ва-
ем на рас ка ча нае сло е нае 
цес та. Звер ху рас клад ва-
ем аб сма жа ныя гры бы i за-
круч ва ем у ру лет. За шчып-
ва ем краi з абод вух ба коў. 
Змаз ва ем яй кам. Па сы па-
ем кун жу там. Пра кол ва ем на жом у не каль кiх мес цах. 
Вы пя ка ем пры тэм пе ра ту ры 180°C 30-40 хвi лiн.

Ма гiч ныя ўлас цi вас цi по су ду
Пра кож ны прад мет, што зна хо дзiц ца на на шых 

кух нях, мож на рас ка заць шмат цi ка ва га. На ват звы-
чай ны по суд, з яко га мы ямо, на дзе ле ны ма гiч ны мi 
ўлас цi вас ця мi, та му, вы бi ра ю чы са бе но выя та-
лер кi, звяр нi це ўва гу не толь кi на якасць, але i на 
ко лер, i на фор му та ле рак.

Ме на вi та фор ма по су ду мо жа 
да даць вам якас цяў, якiх не ха-
пае, цi, на ад ва рот, знач на ўзмац-
нiць тыя ўлас цi вас цi ха рак та ру, 
якi мi вы ўжо ва ло да е це. Так, 
круг лы по суд сiм ва лi зуе гар мо-
нiю, а зна чыць, дзе лiц ца з на мi 
толь кi доб рай энер гi яй. Та му ежа, 
якая ў iм зна хо дзiц ца, за свой ва ец ца знач на лепш i пры-
но сiць ад чу валь ную ка рысць ар га нiз му. Лi чыц ца, што 
су ро чыць ежу, ка лi яна ў круг лым по су дзе, не маг чы ма.

Квад рат ны по суд да дае ха рак та ру ча ла ве ка жорст-
кас цi i ўпэў не нас цi ў са бе, ка лi, вя до ма, не ха пае гэ тых 
якас цяў. А вось ка лi ад пры ро ды ча ла век ра шу чы i схiль ны 
да ты ра нii, то лепш ес цi з квад рат на га по су ду ра дзей.

По суд трох кут най фор мы пра ва куе лю дзей на не аб-
ду ма ныя сло вы i ўчын кi. Ён су праць па ка за ны лю дзям 
га рач лi вым i якiя лёг ка ўзбу джа юц ца. За тое та лер кi, 
куб кi цi чай нi кi з вост ры мi вуг ла мi — най мац ней шы 
аф ра ды зi як, так што яны бу дуць не за мен ныя для ра-
ман тыч най вя чэ ры.

Ра ка вi на — лi чыль нiк ва ды
Вы ка лi-не будзь спра ба ва лi 

вы свет лiць, коль кi ва ды сця кае ў 
ра ка вi ну, па куль вы мы е це ся або 
чыс цi це зу бы? З'я вi ла ся пры ла-
да, якая пад лiч вае кож ную кроп-
лю ва ды. Яна ўста лёў ва ец ца пад 
ра ка вi най, а на верх вы во дзiц ца 
неш та на кшталт вiль га це ад чу-
валь на га дыс плея.

Для да вед кi цi ка вая ста тыс ты ка 
аб вы ка ры стан нi на мi ва ды:

За хвi лi ну з кра на вы лi ва ец ца ка ля 6 лiт раў ва ды. 
Ка лi ча ла век пры мае ван ну, то рас хо дуе 100-150 лiт-
раў ва ды, а ка лi аб мя жу ец ца ду шам — то толь кi 30-80 
лiт раў. А ка лi яе спы нiць пад час на мыль ван ня рук, то 
вы дат ку ец ца ўдвая менш. Ка лi чыс цiш зу бы, лепш 
вы ка рыс тоў ваць шклян ку з ва дой, та му што iнакш за 
3 хвi лi ны знiк не 18-20 лiт раў. Ка лi пры мыц цi по су ду 
з кра на па ста ян на льец ца ва да, тра цiц ца ад 20 да 70 
лiт раў. А ў вы пад ку, ка лi ў вас ёсць сад i ага род, якi 
вы вель мi лю бi це i якi трэ ба бу дзе ле там па лi ваць, 
вы дат на мець ёмiс тасць, дзе бу дзе на за па швац ца 
даж джа вая ва да, а по тым вы ка рыс тоў ваць яе.

Падумаеш, 
таракан! 

Людзі, вунь, 
жаб ядуць.. 

І нічога!

Ад імя ўсіх кі раў ні коў сель гас прад пры ем стваў ра ё на він шую стар шы-
ню праў лен ня СВК «Вост раў-Аг ра» Ула дзі мі ра Іва на ві ча Ма ро за з 
60-год дзем. Ваш дзень на ра джэн ня, ша ноў ны ка ле га, пры па дае на глы-

бо кую во сень. І ўсё ж у гэ ты юбі лей ны дзень ха це ла ся б па жа-
даць вяс но ва га на строю, свя точ най утуль нас ці і шмат са мых 

жа да ных гас цей з най леп шы мі па жа дан ня мі і па мят ны мі 
па да рун ка мі, ап ты міз му, зда роўя і даў га лец ця.

Ула дзі мір Вік та ра віч ПЯТ РОЎ СКІ, 
стар шы ня Ля ха віц ка га рай аг рап рам са ю за.
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Твор чая бія гра фія Эніа 
Ма ры ко нэ на ліч вае ка ля 500 

му зыч ных кам па зі цый да 
філь маў і 100 тво раў «чыс тай» 

му зы кі, якую ён пі ша, так бы 
мо віць, для ся бе. Вя до мы 

італь ян скі кам па зі тар на ве даў 
Мінск з пра гра май «Леп шае 
за ўсё жыц цё». На пя рэ дад ні 
кан цэр та ма эст ра рас ка заў 

жур на ліс там пра свае му зыч ныя 
гус ты, су пра цоў ніц тва з рэ жы сё ра мі 

і ўлас ны сак рэт на тхнен ня.
На пі сан не му зы кі — пра ца не з лёг-

кіх, тым больш ка лі яна пі шац ца «на 
за каз». Усім вя до мыя кам па зі цыі з філь-
маў «Ад ной чы ў Аме ры цы», «Пра фе сі-
я нал», се ры я ла «Спрут» і мно гіх ін шых 
пры нес лі кам па зі та ру су свет ную па пу-
ляр насць. Ад нак сам ён за зна чае: «Ка лі 
мне дрэн на пра цу ец ца з рэ жы сё рам, то 
я з ім прос та не пра цую. Пры на яў нас-
ці доб рых ад но сін мы су пра цоў ні ча ем. 
Але ёсць рэ жы сё ры, з які мі я пра цую 
больш ах вот на, і гэ та тыя, хто раз бі-
ра ец ца ў му зы цы. Бы вае і так, што рэ-
жы сёр мае ўяў лен не, якая му зы ка яму 
па трэб на, ад нак не хо ча ра зу мець, што 
я ма гу пра па на ваць. Зда ра юц ца ча сам 
праб ле мы».

Эніа Ма ры ко нэ спа кой на рэ агуе на 
тое, што не ка то рыя звяр та юц ца да на-
пі са най ім му зы кі, каб ства рыць неш та 
сваё. «Я ца ню та кую пра цу. Ве даю, ёсць 
му зы кан ты, якія ін тэр прэ ту юць маю му-
зы ку. Лі чу, так яны вы каз ва юць сваю 
па ва гу да ма ёй пра цы».

Ма эст ра шмат па да рож ні чае, та му не 
ба чыць пад ста вы кры ты ка ваць тых лю-
дзей, якія ў наш час пе ры я дыч на змя ня-
юць мес ца пра цы і кра і ну пра жы ван ня. 
«Ка лі та кія пе ра мя шчэн ні да па ма га юць 
уз ба га чац ца куль тур на, то стаў лен не да 
іх не мо жа быць кры тыч ным. Ад нак мне 
зда ец ца, што, ма быць, у гэ тых лю дзей 
ма ла пра цы. Та му што я не ма гу ся бе 
ўя віць на іх мес цы: мне да во дзіц ца пра-
во дзіць шмат ча су за пісь мо вым ста лом. 
Мой пра цоў ны дзень па чы на ец ца вель мі 
ра на. Пра чнуў шы ся, я зай ма ю ся гім нас-
ты кай, по тым іду куп ляць га зе ты. А вось-
май ці а па ло ве дзя вя тай ужо ся джу за 
пра цоў ным ста лом. І пра цую да ве ча ра 
аль бо ча сам толь кі да абе ду». Што ці ка-
ва, у іс на ван не на тхнен ня кам па зі тар не 
ве рыць: «Для мя не не іс нуе па няц ця «на-
тхнен не». Яно — прос та ра ман тыч ная 
ідэя. Ёсць пра ца, до свед, кам па зі та ры, 
якіх я слу хаю, і мне гэ та да па ма гае. Ве-
ды аку му лю юц ца — і ства ра ец ца неш та 
но вае. Я не ста ра юся ні ко га паў та раць як 
кам па зі тар, а імк ну ся ра біць неш та сваё. 
Сі лы мне да юць вы ні кі ўлас най пра цы, 
лю дзі, якія ве да юць мя не ва ўсім све це і 
лю бяць маю му зы ку».

Сам ён за хап ля ец ца Стра він скім, 
Рым скім-Кор са ка вым і ін шы мі кам па-
зі та ра мі, але, каб па слу хаць му зыч ныя 
тво ры, на вед вае кан цэр ты, а до ма час-
цей слу хае ўлас ную му зу ку, каб аца ніць 
якасць пра дук ту, які ўба чыць свет. «Мне 
па да ба юц ца кам па зі та ры, якія экс пе-
ры мен ту юць. Я не ка лі быў у гур це, які 
граў экс пе ры мен таль ную му зы ку. І на 
кан цэр тах мы ім пра ві за ва лі. Ад нак для 
ім пра ві за цыі трэ ба бы ло шмат ву чыц-
ца».

Спа дар Ма ры ко нэ, які пра цуе і як 
ды ры жор, так са ма па тлу ма чыў сваю 
па тра ба валь насць у пра цы з ар кест-
рам: «Кам па зі тар, ка лі пі ша му зы ку, 
то за клад вае ў яе пэў ны воб раз. І тут 
ад бы ва ец ца вель мі скла да ны пра цэс. 
Дум кі пе ра хо дзяць на па пе ру, по тым 
праз ін стру мен ты ў гу ках да хо дзяць 
да слу ха ча. Вель мі важ на не стра-
ціць пер ша па чат ко вы воб раз, які ўзні-
кае ў га ла ве, і да нес ці яго да гле да ча. 
Я па тра ба валь ны да ся бе, і та кое ж маё 
стаў лен не да лю дзей, якія вы кон ва юць 
маю му зы ку. Зу сім не факт, што му-
зы ка, якую на пі саў Бет хо вен, — ёсць 
са праўд нае ад люст ра ван не та го, што 
кам па зі тар ха цеў вы ка заць. Ка лі, на-
прык лад, мас так на пі саў кар ці ну, то мы 
ад ра зу ба чым вы нік яго пра цы. А му зы-
ка да хо дзіць да аў ды то рыі праз гу чан не 
ін стру мен таў у ар кест ры, ус пры ма ец ца 
на слых, што ў пэў най ме ры больш скла-
да на, чым гля дзець кар ці ну».

«Адзін мой сын так са ма пра цуе ды-
ры жо рам ар кест ра і кам па зі та рам. Ка лі 
яму трэ ба бы ло вы зна чыц ца з вы ба-
рам, то я спра ба ваў ад га ва рыць ад гэ-
тай сфе ры, та му што пра фе сія вель мі 
цяж кая. Ты ву чыш ся шмат га доў. Пас ля 
на ву чан ня мно гія ста но вяц ца вы дат ны-
мі му зы кан та мі, а вось кам па зі та ра мі 
— ма ла хто. Вы бар та ко га шля ху не 
га ран туе вам пры знан ня. Мож на шмат 
пі саць для ся бе, але быць ацэ не ным 
толь кі пас ля смер ці (як бы ло, на прык-
лад, у Мен дэль со на), на ват ка лі пі шаш 
усё жыц цё».

Дня мі сла ву ты ма эст ра ад зна чыць 
сваё 85-год дзе. Ён вя до мы і лю бі мы 
сва ёй аў ды то ры яй. Яму па да ба ец ца 
фут бол і гуль ня ў шах ма ты, але му зы ка 
за ста ец ца га лоў най у яго жыц ці.

Але на ДРАП КО.

Плы ве у рай пад ма ну тае ліс це.
Яму ка за лі, што ця чэ ра ка
Ту ды, дзе до ля зной дзец ца ка лісь ці
І зо ла там за сып ле бед ня ка.
Ка за лі, ў тым краі вяс на ча кае
І кож ны ста не ма ла дым ліст ком
(але у снеж ні рэч ка за мяр зае,
ха ва ю чы над зеі пад іль дом).
Хай не кра нуць за вей ныя ня го ды
Ні чоў на, ні ма лень ка га ліст ка...
Плы вуць у рай асен нія ча ро ды,
І ва біць нас ха лод ная ра ка.

Эніа МА РЫ КО НЭ:
«СІ ЛЫ МНЕ ДА ЮЦЬ 
ВЫ НІ КІ ЎЛАС НАЙ 
ПРА ЦЫ»

Дзе розум?Дзе розум?  ��

ПАСЛЯ СПАЙСУ НЕ ДАЙШОЎ ДА МЕСЦА ВУЧОБЫ  
У сталіцы 16-гадовы навучэнец аднаго з каледжаў пасля ўжывання спай-

су страціў прытомнасць літаральна ў некалькіх кроках ад месца вучобы...
— Хлопец з прыяцелем ужылі псіхатропы да прыходу ў каледж. Калі навучэнец 

страціў прытомнасць, яго сябра, спужаўшыся, збег. Маладога чалавека, які ляжаў 
на зямлі, заўважылі мінакі і патэлефанавалі ў службу «103». Пасля аказання экс-
траннай медыцынскай дапамогі падлетак прыйшоў у прытомнасць, — распавяла 
прэс-афіцэр Партызанскага РУУС г. Мінска Ганна Чыж-Літаш. — Потым у раз-
мове з інспектарам інспекцыі па справах непаўналетніх хлопец пачаў расказваць, 
што спайс курыў яго сябра, а ён толькі стаяў побач і, відаць, надыхаўся. Аднак 
медыцынская экспертыза засведчыла, што юнак сам ужываў псіхатроп.

Гэта далёка не першы выпадак, калі пасля спайсу маладыя людзі губляюць 
прытомнасць. Нядаўна ў дзяжурную часць ноччу паведамілі, што на лесвічнай 
пляцоўцы без прыкмет жыцця ляжыць хлопец. На першы погляд падалося, 
што ўжо позна... Галава маладога чалавека ляжала ў ванітах, па колеру скуры 
твару і цела можна было меркаваць, што ён памёр. Медыкі ўлавілі ўдых і адразу 
пачалі аказваць экстранную дапамогу. Калі падлетка выносілі з пад’езда, урачы 
баяліся, што да бальніцы хлопца не давязуць. На шчасце, усё абышлося. Паз-
ней высветлілася, што прыяцелі вырашылі пакурыць спайс. Пасля некалькіх 
зацяжак аднаму са школьнікаў вельмі рэзка стала дрэнна...

Сяргей РАСОЛЬКА.


