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У лі та ра ту ры пісь мен ні ку до-
сыць прос та за ра біць рэ пу та цыю 
май стра пэў на га жан ру. Вы даў 
больш-менш па спя хо вую кні гу — і 
яго бу дуць згад ваць як «май стра 
дэ тэк ты ву», «ад мыс лоў ца ў жан ры 
ра ма на фэн та зі» ці «вя до ма га аў-
та ра гіс та рыч ных кніг». А ка лі гэ ты 
жанр у су час най лі та ра ту ры до сыць 
рэд кі, амаль не рас пра ца ва ны ка ле-
га мі аў та ра, то ад бір кі спе цы я ліс та 
ме на ві та ў гэ тым кі рун ку бу дзе па-
зба віц ца яшчэ скла да ней. Вось і ад 
пра за іка з Іва цэ віч Ва ле рыя Га пе е ва 
пас ля до сыць па спя хо вай кні гі для 
пад лет каў «Уро кі пер ша га ка хан ня» 
вы даў цы, чы та чы і, мяр кую, кры ты кі 
ча ка юць у пер шую чар гу но вых тво-
раў для ты ней джа раў.

Збор ні кам про зы Ва ле рыя Га пе-
е ва «Я раз ма люю для ця бе не ба» 
гэ тыя над зеі част ко ва апраўд ва юц-
ца, але кні га пе рад усім рас кры вае 
но выя ры сы твор чай ін ды ві ду аль-
нас ці аў та ра, прад стаў ляе яго ба-
чан не ін шых кі рун каў і жан раў ка-
рот кай про зы. Ча сам пісь мен ні ку 
на ват не да стат ко ва стан дарт ных 
жан раў (апа вя дан ня, апо вес ці, на-
ве лы), і ён з мэ тай удак лад нен ня 
ўлас най твор чай за ду мы пра па ноў-
вае чы та чу больш раз гор ну тае іх 
азна чэн не. На прык лад, «ка рот кая 
апо весць», «амаль фан тас ты ка», 
«вір ту аль ная рэ аль насць», «міс тыч-
ная рэ аль насць», «амаль каз ка». 
Але ці са праў ды па трэб ныя гэ тыя 
да дат ко выя аба зна чэн ні?

Ча сам яны пра цу юць на ка рысць 
і ўспры ма юц ца як уста ноў ка на пэў-
ны на строй яшчэ да чы тан ня тво-
ра. Гэ ты пры ём вы дат на пра цуе, 
на прык лад, з апа вя дан нем «Gаmе 
Bеgіns!». Ка рот кі твор — вір ту аль-
ная рэ аль насць — слу жыць ні бы та 
пе ра сця ро гай: не вар та за над та за-

хап ляц ца кам п'ю тар ны мі гуль ня мі, 
яны мо гуць па глы нуць і асо бу ча-
ла ве ка, і яго жыц цё. 

Але пры вя ду і прык лад не над та 
ўда ла га «прад вы зна чэн ня жан ру». 
Твор, што аў тар на зы вае «амаль 
каз кай», — а яго наз ва ста ла 
наз вай уся го збор ні ка — больш 
дак лад на бы ло б аба зна чыць, як 
«сен ты мен таль ную ан ты ўто пію». 
Мяр куй це са мі: па дзеі апа вя дан-
ня-каз кі «Я раз ма люю для ця бе 
не ба» ад бы ва юц ца ў пры ду ма ным 
све це, які іс нуе пад Ку па лам. Ме-
жы све ту-дзяр жа вы вы зна ча юц ца 
ме жа мі Ку па ла. Усе лю дзі ма юць 
маг чы масць «счыт ваць» па чуц-
ці і эмо цыі ўсіх на сель ні каў кра і-
ны. То бок, у лю бы мо мант ча су 
кож ны ча ла век ад чу вае па чуц ці 
ЎСІХ жы ха роў Ку па ла. Сем'і жы-
вуць у праз рыс тых да мах, па ры 
скла да юц ца не ўлас ным вы ба рам 
муж чы ны і жан чы ны, але ад мыс-
ло вай во ляй кі раў ніц тва Ку па ла. 
Гра мад ства дак лад на раз дзе ле на 
на гру пы-пра фе сіі, і кож ны зай ма-
ец ца толь кі сва ёй спра вай. Вось і 
пры кме ты ан ты ўто піі. Амаль як у 
За мя ці на.

У тво ры Ва ле рыя Га пе е ва «Я 
раз ма люю для ця бе не ба», дзе ў 
якас ці за па ве ту, што пе рад аец ца 
як вя лі кі сак рэт, слу жыць верш-
пес ня Ан ры Ва ла хон ска га «Рай», 
гэ та маг чы ма. Тут не ад чу ва ец ца 
прад вы зна ча нас ці лё су ге ро яў. 
Аказ ва ец ца, што вар та толь кі за-
ха цець змя ніць свет, — і гэ та ста не 
маг чы ма. На сель ні кі Ку па ла спя-
ва юць пес ню пра раз на стай насць 
све ту па-за іх гра мад ствам як вя-
лі кую та ям ні цу, што ва ло дае моц-
най сі лай. І ве да е це, пес ня-за клён 
пе ра ма гае. Мо мант, які па ві нен быў 
быць дэ ман стра цы яй най вы шэй-
шай ула ды Ку па ла, пе ра тва ра ец ца 
ў час яго раз бу рэн ня. На сель ні кі вы-
зва ля юц ца і па кі да юць ме жы гэ та-
га све ту. Што там, за га ры зон там, 
чы та чу не вя до ма. Але ве рыц ца, што 
Ку пал — свое асаб лі вая мя жа па між 
ан ты ўто пі яй і ўто пяй.

Апо весць «Ксю хі на по ле» і 
школь ная п'е са «Сер ты фі кат» — 
пры кла ды якас най лі та ра ту ры для 
пад лет каў. Тут пад лет кі, з ад на го 
бо ку, са мі ўплы ва юць на свой лёс, 
са мі бу ду юць сваё жыц цё (а гэ та га 
ох як хо чац ца ў іх уз рос це), але з 
дру го га — іх ра шэн ні пра віль ныя, 
уз ва жа ныя, год ныя. Ча сам на ват 
да рос лыя не здоль ныя на та кія сме-
лыя і ад каз ныя ўчын кі. І гэ та не ма-
ра лі за тар ства, не пус тое па зёр ства, 
а ўзва жа ная, ла гіч ная і адзі ная пра-
віль ная па зі цыя кож на га са школь-
ні каў. Аў тар — да яго го на ру — тут 
зай мае над звы чай ка рэкт ную па зі-
цыю. Ён не прос та апіс вае сі ту а цыю 
вы ба ру, у якую трап ляе ге рой, але 
і тлу ма чыць ход яго ду мак, пры во-
дзіць ар гу мен ты, ча му ме на ві та та-
кое вый сце адзі нае маг чы мае.

Дык, мо жа, не да рэм на за Ва ле-
ры ем Га пе е вым за ма ца ваў ся імідж 
аў та ра вы дат ных тво раў для пад-
лет каў і зу сім ня вар та спя шац ца 
раз бу раць гэ ты воб раз?

Ма ры на ВЕСЯЛУХА
�
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ЗА ЗІР НУЦЬ ЗА ГА РЫ ЗОНТ

Па рэч кі ўжо ран няй вяс ной вар та пад-
рых та ваць да лет ня га се зо на. 

Як толь кі на брак нуць пу пыш кі, вель-
мі ка рыс на зра біць кус там га ра чы 
душ. Ва ду на гра ва юць пры клад на да 
65-70 гра ду саў і хут ка з па лі вач кі аб лі ва юць 
кус ты. Та кая пра цэ ду ра па гі бель на дзей-
ні чае на шкод ні каў, якія пра чы на юц ца, і 
вель мі спры яль ная для па рэ чак. 

Гле бу пад кус та мі трэ ба пры сы паць по-
пе лам або мі не раль ны мі ўгна ен ня мі і тро ху 
ўзрых ліць. Звер ху на сы паць тоў сты слой 
муль чы з пе ра прэ лай ар га ні кі, якая на пра-
ця гу ўся го се зо на бу дзе слу жыць не толь кі 
пад корм кай, але і шчы том ад шкод ні каў, якія 
зі ма ва лі ў гле бе, не дасць пра рас таць пус та-
зел лю і за ха вае ка ра ні ад пе ра сы хан ня. 

Па рэч кі вель мі лю бяць віль гаць, та му ў за су ху іх не аб ход на 
доб ра па лі ваць.

Што год трэ ба вы ра заць 3-5-га до выя па раст кі, та кім чы нам 
ама лодж ва ю чы куст і сты му лю ю чы пло да на шэн не. Да рэ чы, 
яга ды пры гэ тым вы рас та юць буй ней шыя, а куст менш хва-

рэе, бо кро на пра рэ джа на і па збаў ле на ад 
ста рых га лі нак, на якіх пры та і лі ся лі чын кі і 
ўзбу джаль ні кі за хвор ван няў. Аб рэз ку мож на 
ра біць вяс ной, ле там пас ля пло да на шэн ня 
ці во сен ню. Лет няя аб рэз ка леп шая, та му 
што да зва ляе не толь кі са браць ура джай з 
пры зна ча ных для вы да лен ня га лі нак, але і за 
час, які за стаў ся, вы рас ціць моц ны па рас нік 
для бу ду ча га ўра джаю.

Са джаць або пе ра са джваць ма ла дыя 
са джан цы па рэ чак і агрэс ту лепш за ўсё ў 
кан цы ле та, а не ўвес ну і ўво сень. Яны па-
спя ва юць вы дат на пры няц ца да зі мы і вяс-
ной ужо без адап та цыі ад ра зу ж ак тыў на 
кра на юц ца ў рост.

Ёсць адзін ці ка вы мо мант у раз вя дзен ні 
па рэ чак ча ран ка мі. Ча ран кі вар та са джаць 

на со неч ным мес цы, ня гле дзя чы на тое, што ў паў це ні яны ляг-
чэй ука ра ня юц ца. Са джан цы, вы га да ва ныя ў це ні, да юць знач на 
менш ягад, якія да та го ж і кіс ла ва тыя. Гэ тае пра ві ла спра цоў вае 
ня змен на, на ват ка лі по тым пад рос лую па рэч ку пе ра са дзіць на 
са мае со неч нае мес ца.

Сак рэ ты са да во даў

ПЛУ ОТ
Гiб рыд слi вы i аб рыко са, 

плу от на зва ны па пер  шым i 
апош нiм скла дзе двух анг лiй скiх 
слоў: plum (злi ву) i apricot (аб-
ры кос). У плу о та, якi больш усё 
ж пай шоў у слi ву, ёсць род ны 
брат — апры ум, якi, на ад ва рот, 
больш па доб ны на аб ры кос. 
Аба лон ка плу о та мо жа быць ру жо ва га, зя лё на га, бар до ва га i 
фi я ле та ва га ко ле ру, а ўся рэ дзi не — ад бе ла га да на сы ча на га 
слi во ва га. Яго вы ве лi ў 1989 го дзе ў ка лi фар нiй скiм га да валь-
нi ку. Сён ня ў све це на лiч ва ец ца адзi нац цаць га тун каў плу о та, 
два га тун кi апры ума, адзiн га ту нак нек тап ла ма (гiб рыд нек та-
ры на i слi вы), а так са ма адзiн га ту нак пiчп ла ма (гiб рыд пер сi ка 
i слi вы).

З плу о та атрым лi ва ец ца вы дат ны сок, дэ сер ты, хат нiя на рых-
тоў кi i на ват вi но. А ў све жым вы гля дзе гэ та са праўд ны ла су нак, 
бо плу от знач на са ла дзей шы за слi вы i аб ры кос.

ЖОЎ ТЫ БУ РАК
На ўрад цi жоў ты (цi, як яго яшчэ 

на зы ва юць, за ла ты) бу рак атры мае 
пры знан не на на шым рын ку: ро зу му 
не спа сцiж ныя жоў тыя боршч, бац вiн-
не, вi не грэт, се ля дзец пад жоў тым 
фут рам. А вось аме ры кан цы, да лё кiя 
ад на шых ку хон ных тра ды цый, на-
ад ва рот, не на ра ду юц ца з жоў та га 
бу ра ка: ён не пэц ка ец ца пры пры-
га та ван нi.На смак гэ тая ага род нi на ад звык лай нам амаль не 
ад роз нi ва ец ца. Та кая ж са лод кая, га то вая па сяб ра ваць з лю бым 

пра дук там, доб рая ў за пе ча ным вы гля дзе i на ват у чып сах. Лiс-
це жоў та га бу ра ка мож на вы ка рыс тоў ваць у све жым вы гля дзе 
для са ла таў.

НЭ ШЫ
Нэ шы — гэ та гiб рыд яб лы ка i гру-

шы, якi куль ты ву ец ца шмат ста год-
дзяў у Азii. Яшчэ яго за вуць азi яц кай, 
пя соч най, ва дзя ной цi япон скай гру-
шай. Круг лы яб лык на смак аказ ва-
ец ца са ка вi тай, хрумс ткай гру шай. 
Ко лер фрук та — ад блед на-зя лё на га да аран жа ва га. Яб лык-гру-
ша мае пе ра ва гу пе рад звы чай най гру шай: яна цвяр дзей шая, 
та му лепш пе ра но сiць транс пар та ван не i за хоў ван не. Вы ка рыс-
тоў ваць фрукт лепш «со ла» цi ў са ла тах, бо нэ шы змя шчае шмат 
ва ды, што не вель мi доб ра для тэр мiч най апра цоў кi.

Ма лень кія  хіт ры кі

На па ся джэн ні пад ка мі тэ та па пы-
тан нях ганд лё ва га за бес пя чэн ня і 
ар га ні за цыі хар ча ван ня ў рам ках 
пад рых тоў кі да чэм пі я на ту све ту 
па ха кеі, які прай шоў пад стар-
шын ствам мі ніст ра ганд лю Ва лян-
ці на Чэ ка на ва, быў раз гле джа ны 
ход пад рых тоў кі аб' ек таў бы та во-
га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва да 
гэ тай па дзеі.

Як да ла жыў на чаль нік упраў лен ня 
бы та во га і гас ці ніч на га аб слу гоў ван ня 
на сель ніц тва Мін гар вы кан ка ма Анд рэй 
Но ві каў, ле тась на рэ кан струк цыю і ра-
монт аб' ек таў бы та во га аб слу гоў ван ня 
бы ло за тра ча на 17 міль яр даў руб лёў. 
Сё ле та яшчэ 5 міль яр даў руб лёў пой-
дзе на пры вя дзен не ў па ра дак 123 аб'-
ек таў.

Ад ным з га лоў ных бы ло пы тан не ад-
нос на мін скіх гас ці ніц: як яны су стрэ-
нуць шмат лі кіх за меж ных гас цей. Іх 
па слу гі па він ны ад па вя даць за яў ле най 
кла сі фі ка цыі. Та му мі ністр ганд лю да-
ру чыў да кан ца са ка ві ка сер ты фі ка ваць 
усе га тэ лі ста лі цы, ка лі не ка то рыя з іх 
яшчэ гэ та га не зра бі лі, бо аб слу гоў ваць 

пастаяль цаў мо гуць толь кі сер ты фі ка-
ва ныя гас ці ні цы.

Пад час па ся джэн ня пад ка мі тэ та 
дэ та лё ва бы лі раз гле джа ны пы тан ні, 
звя за ныя з ака зан нем шмат лі кіх па-
слуг. На прык лад, у гас цей і ўдзель ні каў 
спар тыў на га спа бор ніц тва не па він на 
ўзні каць праб лем з пра ка там аў та ма-
бі ляў, з аб слу гоў ван нем так сі і на СТА, 
з рэ жы мам пра цы праль няў, швей ных і 
абут ко вых май стэр няў.

Асоб на іш ла раз мо ва пра кад ра вае 
за бес пя чэн не ўжо іс ну ю чых гас ці ніц і 
тых, што яшчэ бу ду юц ца, а так са ма аб'-
ек таў гра мад ска га хар ча ван ня і бы та во-
га аб слу гоў ван ня. Мі ністр ганд лю да ру-
чыў мак сі мум да 1 кра са ві ка вы ра шыць 
пы тан не з кам плек та цы яй не аб ход ным 
пер са на лам гэ тых аб' ек таў.

На вы ні ко вым па ся джэн ні пад ка мі тэ-
та па пы тан нях ганд лё ва га за бес пя чэн ня 
і ар га ні за цыі хар ча ван ня ў рам ках пад-
рых тоў кі да чэм пі я на ту све ту па ха кеі 
2014 го да бу дзе пра ве ра на вы ка нан не 
ўсіх да ру чэн няў, што да ва лі ся пад час 
ра бо чых су стрэч.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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ГАС ЦІ НІ ЦЫ — СЕР ТЫ ФІ КА ВАЦЬ, 
ШТА ТЫ — УКАМ ПЛЕК ТА ВАЦЬ

Мі ніс тэр ства су вя зі і ін фар ма ты за цыі Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь вы пус кае ў аба ра чэн не паш-
то выя мар кі «Хо рум» і «Сур ма». Гэ тыя ін стру-
мен ты (пер шы на гад вае гар буз з устаў ле най 
у яго жа лей кай) вяр нуў да жыц ця за слу жа ны 
дзе яч мас тац тваў, му зы ка і на род ны май стар-
рэ стаў ра тар Ула дзі мір Якаў ле віч Пу зы ня. Ра-
ней і яго ж кло па там бы лі рэ кан стру я ва ны 
ду да, бу бен, удас ка на ле на лі ра і жа лей ка.

Фі ла тэ лістФі ла тэ ліст  ��

НА МАР КАХ — 
НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ 

МУЗЫЧНЫЯ 
ІНСТРУМЕНТЫ

Не звы чайная гарод нi на i садавi на

ПАРЭЧКІ ЛЮБЯЦЬ СОНЦА

� Кроп лепш се яць на сон цы, бо ў це ні ў яго 
змян ша ец ца во дар ліс ця. Пад кроп не ўно сяць 
по пел і вап ну.

� Кле ма ты сы ўвес ну па лі ва юць вап на вым ма ла-
ком — на 10 літ раў во ды 100—150 гра маў вап ны.

� Каб па раст кі бар ба ры су вы рас та лі тоў сты-
мі, гле бу пад рас лі на мі ўгной ва юць кож ны год.

� Яб лы ні і гру шы па тра бу ец ца больш ка лію, а 
віш ні — азо ту.

� Ка лі ра са ду кож ны дзень па 1-2 хві лі ны 
па гладж ваць па вер ха ві нах, яна не бу дзе вы-
цяг вац ца. Пры до ты ку вы лу ча ец ца эты лен, які 
стрым лі вае гэ ты пра цэс.

� Су ні цы ка рыс на муль чы ра ваць іг ліч ным апа-
дам. Гэ та па леп шыць смак ягад, а так са ма да па-
мо жа спра віц ца з шэ рай гні ла той, ша шол кай, кля-
шчом, дра ця ні кам. А муль чы ра ван не па па рац цю 
да па мо жа су ні цам спра віц ца з не ма то да мі і шэ рай 
гні ла той.


