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Гурт «Нестандартны варыянт»:

Ñ¨ÍÍß
× Û Ð Â Î Í À ß ÇÌÅÍÀ

НАВУКА ПРЫШЫЦЬ ГУЗІК
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)
— Плюс да таго з імі працуе псіхолаг, прапануецца выконваць няхітрыя гульнявыя заданні, якія
«падказваюць», як паводзіць сябе ў той або іншай
сітуацыі, — працягвае Святлана Паўлава. — А яшчэ
мы спрабуем ладзіць невялікія тэатралізаваныя імпрэзы з даволі канкрэтнай мэтай — дзяцей трэба
неяк разняволіць.
І ўсё ж самая вялікая цікаваць — да ўласнай кухні.
Сродкі на яе абсталяванне шукалі паўсюль: у выніку дапамаглі і аб'яднанне жонак паслоў у Беларусі,
і дабрачынная каталіцкая арганізацыя, і мясцовыя
прадпрымальнікі. Затое цяпер у тэрытарыяльным
цэнтры ёсць пліта, неабходная мэбля, халадзільнік і
прадукты. Такім чынам, ёсць і занятак.
— Бяда ў тым, што часцяком гэтым дзецям не надавалася патрэбная ўвага ў родных сем'ях, некаторых
з іх даводзіцца вучыць нібыта элементарным рэчам —
умывацца, чысціць і прасаваць вопратку, прышываць
гузік, — заўважае Святлана Паўлава. — А тым больш
мала хто ўмее гатаваць. Таму кухня — гэта добры
шанц запоўніць «прагал». Дзеці, зноў жа без аніякай
«абавязалаўкі», сумесна з выхавальнікамі гатуюць
стравы па чарзе, накрываюць стол, мыюць посуд,
прыбіраюць. І гэта ўсім вельмі падабаецца.
У планах на бліжэйшы час — стварэнне ўласнай
ганчарнай майстэрні. Яшчэ ў цэнтры маюць намер
паспрабаваць уцягнуць дзяцей у валанцёрскую справу. Дапамога чалавеку, якому цяжка рухацца, — ужо
пэўная адказнасць. І гэта можа змяніць стаўленне
да ўсяго наваколля, а таксама паспрыяць знікненню
спажывецкіх настрояў.
— Адначасова мы імкнёмся, каб дзеці змянілі сваё
стаўленне да ўласных бацькоў, каб паспрабавалі

зразумець іх праблемы, — падкрэслівае дырэктар
Вілейскага тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Людміла Сляпцова. — Але
пры гэтым не менш складаная задача — зрабіць усё,
каб паглядзелі па-іншаму на свае абавязкі і бацькі.
Мы рэгулярна наведваем такія сем'і, спрабуем дапамагчы ім псіхалагічна, а часам — і падтрымаць
матэрыяльна, прынамсі, «гуманітаркай». А плюс да
ўсяго арганізуем сумесныя мерапрыемствы дзяцей і
бацькоў — у адваротным выпадку знішчыць бар'еры
ніколі не атрымаецца.
На працягу трох гадоў праз групы «падоўжанага
дня» ў тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва прайшлі 66 дзяцей. Можна заўважыць, што для не самага маленькага па памерах
горада гэта і не так шмат, але пытанне — у рэальных
магчымасцях. Сам па сабе пакуль незвычайны для
Беларусі праект па сутнасці «каштуе» мясцоваму
бюджэту толькі зарплаты выхавальнікамі. Усё астатняе «пацягнулі» спонсары — іх, лічаць у Вілейцы,
трэба проста шукаць.
— Наіўна меркаваць, што пасля заняткаў у тэрытарыяльным цэнтры ўсе дзеці адразу ж стануць
выдатнікамі, — заўважае Людміла Сляпцова. — Але
калі хоць траціна з іх зменіць «тройкі» ў школьным
дзённіку на «пяцёркі» — гэта ўжо поспех. А поспех
двайны, калі ў закамплексаванага і абыякавага да
ўсяго дзіцяці з'яўляецца інтарэс да жыцця. Толькі
тады з'яўляюцца мэты і планы, думкі пра будучыню:
работу і ўжо ўласную сям'ю. А значыць, ёсць надзея,
што ў рэшце рэшт гэтыя дзеці будуць імкнуцца жыць
лепш, чым іх бацькі.
Сяргей ГРЫБ.
Вілейскі раён.

Яны перамаглі

«Выпускны» на вайну...
Тамара Андрэеўна
Крымава — малодшы
сяржант у адстаўцы,
узнагароджана
ордэнамi i медалямi.
У свае 87 гадоў яна
з гонарам гаворыць
пра свае пагоны
i расказвае пра
свае «доўгiя
вёрсты»
доўгачаканай
Перамогi...
— Мы з сям'ёй жылi ў
сэрцы Беларусi — у Мiнску на вулiцы К. Маркса, а
я — вучылася ў 1-й школе.
21 чэрвеня 1941 года прайшоў мой выпускны вечар.
У тыя апошнiя мiрныя гадзiны, кружачыся ў вальсе,
была шчаслiвая: закончана
школа, атрыманы атэстат,
а вакол усмешлiвыя сябры
— разумная, таленавiтая i
цудоўная моладзь. Наперадзе нас чакала плённае
працоўнае жыццё. Але, на
жаль, гэта былi толькi мары юнацтва. Будучая рэчаiснасць для нашага пакалення стала больш чым
суровай.
У тую сонечную, але далёка ўжо не мiрную, нядзельную
ранiцу ўся іх сям'я збiралася iсцi
на гарадское свята — у Мiнску на
12.00 намецiлi адкрыццё чарговай
«жамчужыны» беларускай сталiцы — Камсамольскага возера.
Многiя людзi бестурботна гулялi
па горадзе, толькi па радыё час
ад часу перадавалi папярэджанне
аб магчымай паветранай атацы. А
ўжо многiя гадзiны ў поўным акружэннi гераiчна змагалiся абаронцы
Брэсцкай крэпасцi i пагранiчныя
заставы, iрвалiся снарады i памiралi савецкiя людзi...
Пры першых бамбёжках Мiнска
ўчарашняя школьнiца схавалася
ў бамбасховiшчы. У той момант
яна думала, што вайна закончыцца вельмi хутка: верыла ў нашу
Чырвоную Армiю, верыла ў нашу
сiлу. Так, нi адзiн мiрны савецкi чалавек у той ракавы дзень нават не
здагадваўся аб маштабах трагедыi, якая здарылася.
— Рушылiся дамы i будынкi,
— успамiнае Тамара Андрэеўна, — але мне страшна не было.

Страшна стала пазней, калi пасля налёту фашысцкай авiяцыi я
ўбачыла на вулiцах разбуранага
горада акрываўленыя целы жанчын i дзяцей. Праз некалькi гадоў
я зноў адчула тое ж, калi на маiх
вачах у шпiталях перавязвалi маладзенькiх дзяўчат без ног. Вось

тады i падумала: «Жанчыне на
вайну iсцi — не дай Бог! У вайны
— не жаночы твар...».
У першыя днi вайны сям'ю эвакуявалi пад Казань. Усе працавалi
з ранiцы да вечара ў полi. Фронту патрэбен быў надзейны тыл.
У 42-м, калi толькi споўнiлася 18,
юная камсамолка прыйшла ў ваенкамат з заявай. Прызвалi. Быў
цяжкi час выпрабаванняў для ўсiх:
на перадавой iшлi жорсткiя баi, а ў
тыле — голад i знясiльваючая праца. На прызыўным пункце мiтусня.
Тамары нават форму выдаць не
паспелi, далi толькi чаравiкi 43-га
памеру. Давялося абуць казённыя чаравiкi... на свае. Тэрмiнова
сфармiраванае падраздзяленне
накiравалi ў Балашова, што за
200 кiламетраў ад месца адпраўкi. Iшлi пешшу, а немцы ўжо былi
побач: пастаянна чулiся разрывы
снарадаў.
— У Варонежскай вобласцi няма лясоў, — расказвае Тамара
Андрэеўна. — Адзiн пясок, ногi ў
кроў. Елi сухары, якiя хтосьцi вы-

падкова прыхапiў. Сiтуацыю паляпшала тое, што я была не адна:
побач апынулася 5 чалавек з Мiнска. I сёння я iх усiх памятаю. Самы вясёлы быў чэмпiён Саюза па
барацьбе Саша Мiрскi, якога яшчэ
ў першы дзень нашай адпраўкi пазнала. А потым — капалi акопы i
зямлянкi. Зямля мерзлая,
суцэльная крошка. Спалi
на голай зямлi, ухутаўшыся толькi адным шынялём.
Было вельмi холадна. Ранiцай прачыналiся, а на твары iней...
— На заданнях страху
не было, — расказвае ветэран. — Было адчуванне
абавязку перад людзьмi i
Радзiмай. Нас часта бамбiлi. Спалi ў палатках. Аднойчы на ноч пайшлi ў зямлянку. Ранiцай, калi прачнулiся,
ад палатак — адны варонкi.
Пашанцавала...
Аднойчы, у 43-м, перарвалася сувязь. Мяне, ужо
як камандзiра аддзялення
зе нiт на-ар ты ле рый ска га
палка, адправiлi шукаць
парыў. Iшла лесам. Раптам
сярод дрэў сiлуэты людзей
— гiтлераўцы. Мiльганула
думка: «Загiнуць нельга —
адрамантаваць лiнiю змагу
толькi я адна!». Паўзла. Бог
злiтасцiвiўся — ворагi не
заўважылi. Парыў знайшла хутка.
Калi сувязь наладзiла, то перадала
ў штаб звесткi пра фашыстаў. У
той момант пра сябе не думала,
трэба было ратаваць ад засады нашых байцоў. На шчасце, дапамога
прыйшла хутка. У лясной схватцы
нацыстаў знiшчылi. Пасля бою за
смеласць i вынаходлiвасць мне падзякаваў камандзiр i дзяўчаты.
— Пасля памятнага «выпускнога балю», — кажа Тамара Андрэеўна, — я шмат гадоў правяла на
вайне. I ад хвалявання перад маiм
галоўным у жыццi наступленнем —
аперацыяй «Баграцiён» не змагла
заснуць: эмоцыi, эмоцыi i эмоцыi.
Тыя ж пачуццi былi i ва ўсiх байцоў,
афiцэраў — нас чакала любiмая i
шматпакутная Беларусь...
Ужо 10 лiпеня яна iшла па вулiцах роднага горада. Увесь у руiнах, але не зломлены i не скораны,
ён сустракаў сваiх вызвалiцеляў. А
побач з Тамарай iшоў яе будучы
муж. Для многiх у тыя летнiя днi
пачыналася новае жыццё...
Арына ШОСТАК.

ПРАКАЦІ, НАВУЧЭНЕЦ,
НА ЭНЕРГАНАСЫЧАНЫМ ТРАКТАРЫ!
Будучыя механізатары Магілёўшчыны асвойваюць
перадавую тэхніку

ШКОЛЕІНТЭРНАТУ
АД «САРДЭЧНЫХ»
СТУДЭНТАЎ

У Магілёўскім прафесійным агралеса тэх ніч ным каледжы імя Арлоўска га ад кры ла ся
падраздзяленне
для пад рых тоўкі навучэнцаў для
працы на сучаснай
сель ска гас па дарчай тэхніцы.
— Сельская гаспадар ка скі ра ва ная на
эфектыўнасць, таму яе працаўнікам трэба ведаць сучасную прадуктыўную
тэхніку і ўмець працаваць на ёй, — расказаў дырэктар каледжа Георгій
МАЛІНОЎСКІ. — У кожную навучальную ўстанову, дзе рыхтуюць кадры
для сельскай гаспадаркі, цяжка закупіць новыя трактары, бо гэта вельмі
дарагая тэхніка. Таму перадавы трактарны парк для навучання сканцэнтраваны ў нашым каледжы, у аграгарадку Буйнічы Магілёўскага раёна.
Навучэнцы з розных сельскіх раёнаў займаюцца ў рэсурсным цэнтры
на працягу навучальнага года па чарзе. Яны селяцца ў інтэрнаце, атрымліваюць бюджэтнае харчаванне і два тыдні вучацца. Цяпер заняткі на
магутных трактарах праходзяць падлеткі з Хоцімскага раёна.
У падраздзяленні сабраная ўся сучасная беларуская тэхніка для
сельскай гаспадаркі: энерганасычаныя трактары і агрэгаты да іх, якія
выконваюць розныя віды работ. Гонар рэсурснага цэнтра — трактар
«Беларус-3022» у разрэзе. Гавораць, што такіх на краіну ўсяго два:
адзін — на МАЗе, другі — у Буйнічах. У гэтым падраздзяленні створаны
найлепшыя ўмовы для навучання: тэхніка стаіць у вялікіх ангарах, адкуль яна выязджае на вучэбны палігон. У каледжы прайшлі навучанне
таксама паўсотні маладых механізатараў, якія ўжо ў сёлетнюю веснавую
сяўбу выедуць на палеткі на энерганасычаных трактарах.
Ілона ІВАНОВА.

Прыватны Інстытут правазнаўства правёў гэтымі
днямі чарговую дабрачынную акцыю для выхаванцаў дапаможнай школыінтэрната г.п. Бягомль.
Студэнты, выпускнікі, а таксама рэк тарат, выкладчыцкі
склад і іншыя супрацоўнікі інстытута наладзілі традыцыйны
конкурс велікодных кулічоў і
вы ста ву дэ ка ра тыў на-прыкладной творчасці студэнтаў
ВНУ і вы ха ван цаў дзі ця чага дома. На ўрачыс тым адкрыцці выставы з вітальным
словам выступіў свяшчэннік
Свя та-Васк ра сен ска га прыхода Кірыл Шолкаў. Студэнты
арганізавалі таксама канцэрт
аў тар скай пес ні і па ка за лі
спек такль. Дарэчы, у Інстытуце правазнаўства ўжо каля
дзесяці гадоў дзейнічае валан цёр скі студэнц кі пра ект
«Сар дэч насць», удзель ні кі
якога дапамагаюць дзіцячым
дамам сталіцы і згаданай вышэй бягомльскай дапаможнай
школе-інтэрнату.
Святлана БАРЫСЕНКА.
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«Беларускамоўную песню запісалі за дзень...»
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)
— Няўжо вы адзначылі 10 гадоў «Нестандартнага варыянта»
і вырашылі на гэтым паставіць
кропку?
Міх: Я не магу сказаць, што гэта кропка — цалкам магчыма, што
яшчэ і праз 20 гадоў адроджаны
гурт будзе існаваць. А ўвогуле ён
пастаянна дзейнічае, бо нас у складзе засталося ўсяго двое. Але з намі цяпер няма Руслана, наш сябар
ды-джэй Шлаг больш займаецца
іншай, электроннай музыкай, дый
самі мы пасталелі. Мы з жонкай цяпер чакаем дзіця, у Васіля дачушка
расце, і мы ўсё больш разумеем,
што ў жыцці шмат чаго важнага,
акрамя музыкі. Але зараз трэба
адпачыць. Трэба расставіць прыярытэты — мне ўсяго толькі 30, а
я ўжо адчуваю сябе на 60 гадоў,
столькі ўсяго было перажыта і ў
творчасці, і ў стасунках. Цяпер хачу зрабіць так, каб мне было цікава проста жыць, выхоўваць дзіця,
клапаціцца пра сваю сям'ю, умець
радавацца дробязям. Хоць музыка
не адпускае: бывае, іду па вуліцы,
нейкі радок прыдумляецца, на ўсякі
выпадак запісваю яго — а раптам
некалі спатрэбіцца?

напярэдадні крызісу ў нас пачаліся
было перамовы з Масквой і Кіевам,
у Кіеве мы паспелі выдаць альбом,
але тут усё заглухла. Спыніўся выхад дыскаў, скарацілася колькасць
канцэртаў — а гэта асноўны зароПра мову і песні
бак музыкантаў...
Хтосьці ў такой сітуацыі пераМулявіна
ключаецца цалкам на карпараты—
Да
рэ
чы,
пра
«чыс
та
бе
лаПра «сакрэтны
вы, хтосьці вырашае выступаць
рускіх». Вельмі многія слухачы, у
радзей, але не змяншаць цэны на
аб'ект» МТЗ
тым ліку і я, абедзвюма рукамі гобілеты. Тым не менш, гурт добра
«Нестандартны варыянт» ніколі рача віталі вашы беларускамоўведае, што асноўны яго слу хач
не хаваў, што музыкай не зарабляе, ныя эксперыменты — апрацоўку
— падлеткі 14—18 гадоў, якія не
гэта, хутчэй, пажыццёвае хобі. Та- «Паветранага шара» Вольскага і
могуць сабе дазволіць паход на
му і лёс у гурта нестандартны, зусім цудоўны пераклад уласнай песдарагі канцэрт. Гэта публіка — не
нават не творчы: абодва ўдзельнікі, ні «У небе». А па жыцці ў вас як
пафасная залатая моладзь, а звыскончыўшы ў свой час політэхніч- з мовай?
чайныя людзі, часта нават маны ўніверсітэт, дагэтуль працуюць
Базыль: Мне вельмі сорамна,
«Трэба расставіць прыярытэты —
на Мінскім трактарным заводзе, у але ў школе ў мяне па беларус- мне ўсяго толькі 30, а я ўжо адчуваю лазабяспечаныя. Менавіта таму
«ліцейцы». «Але «ліцейка» — гэта кай было тры балы — прагля- сябе на 60 гадоў, столькі ўсяго было «Нестандартны варыянт» заўжўтрыравана, — тлумачыць Міх, — даў не так даўно свой атэстат і перажыта і ў творчасці, і ў стасунках. ды ахвотна ўдзельнічае ва ўсіх
працуем у ліцейным корпусе, але жахнуўся. І не тое ж каб нейкі Цяпер хачу зрабіць так, каб мне было дабрачынных праектах. Адмовіліся толькі адзін раз, з прычыны
самі не льём метал, мы інжынер- лайдак, у мяне прос та дрэнна цікава проста жыць, выхоўваць
хваробы саліста.
на-тэхнічнае звяно, можна сказаць, складваліся стасункі з настаў- дзіця, клапаціцца пра сваю сям'ю,
— Вы — узор таго, што
сямейны падрад». — «Мафія», — нікамі.
умець радавацца дробязям»
цяпер модна называць «self
смяецца Базыль.
— Можа, цяпер яны паслуmade», лю дзі, якія зра бі лі
— Памятаю, гадоў пяць таму хаюць гэту песню і зразумекам
на
ту
раль
на,
без
па
мы
лак
і
ся
бе
самі. Сучасныя ж юнакі і
падчас адной з пафасных ай- юць, што не мелі рацыі?
дзяўчаты, ідучы на сцэну, часчынных музычных прэмій усе
Базыль: Ага, скажуць: «Мы па- ўсякага няправільнага акцэнту.
Міх: Зразумела, натуральна. та разлічваюць не на сябе, а на
ўдзельнікі прыбылі на цырымо- мыляліся ў тваіх ведах, Вася, вярні,
Мы ж з Барысава!..
тое, што аднекуль з'явіцца добнію ў вячэрніх уборах і на ліму- калі ласка, атэстат!». (Рагочам)
ры прадзюсар. Можаце нешта
зінах, а вы — усе ў белым і на
Міх: А мне вельмі падабаецца
Пра землякоў
параіць пачаткоўцам, каб у тых
трактары «Беларус»...
беларуская мова. Магчыма, проста
не «склаліся лапкі» ў самым паі дабрачыннасць
Міх: Так, было.
цяпер і не гатовы адразу размаўПра Бродскага
— Увогуле, кіраўніцтва завода ляць на беларускай (пераходзіць
— Больш за дзесяць гадоў, як чатку шляху?
Міх: Ка лі браць нас, то мы
і Аню Шаркунову
часта ідзе вам насустрач у твор- на беларускую. — Аўт.), але «У не- вы жывяце ў Мінску. Сувязь з мавыходзілі да людзей з дабром, з
— Папярэдні ваш альбом стаў чых пытаннях?
бе» адчувальна змяніла маю свядо- лой радзімай падтрымліваеце?
адкрыццём у тым сэнсе, што,
Базыль: На жаль, не. Апошні масць. Дзякуючы гэтым эксперыБазыль: Апошнія некалькі вы- сапраўднымі пачуццямі — у нас і
аказваецца, можна пакласці на выпадак быў, калі здымалі з нашым ментам мы пазнаёміліся з вельмі хадных я езджу ў Барысаў і дапа- музыка такая, што нельга хлусіць,
рэп... Бродскага і Вярцінскага. удзелам перадачу «Off Stage Lіfe» цікавымі людзьмі — той жа куратар магаю бацькам клеіць шпалеры. тым больш самім сабе.
Ба зыль: Да та го ж, ка лі мы
Раней мне падавалася, што гэта — планавалася зрабіць сюжэт, што праекта «Тузін гітоў» Сяргей Буд- Яны ўдваіх не спраўляюцца, бо
рэчы несумяшчальныя. Вы па- мы робім непасрэдна на працоўных кін, які актыўна прапагандуе род- мама пачынае клеіць, а тата «вая- пача лі зай мац ца твор час цю, не
ста ві лі пер ша пачат ко вай мэ ты
спрабавалі «агучыць» любімых месцах. Здымачная група пісала ную мову. Я беднага Сяргея заму- ваць» з ёй, таму клічуць мяне.
паэтаў?
запыт кіраўніцтву, але атрымала чыў — ён прапанаваў нам зрабіць
Міх: А ў мяне цешча ў Барыса- — стаць папулярнымі. Рабілі гэта
для сябе і дваровых знаёмых, якім
Міх: Не, гэта таксама быў экс- адмову.
пераклад яшчэ мінулай вясной, а ве, таму пастаянна там бываю.
перымент, збег абставінаў — але
— Можа, у вас вырабляецца я ўсё адкладваў на заўтра, пасля— У родным горадзе, пэўна, і па да ба ла ся слу хаць. А прад зюсар — гэта яшчэ не гарантыя таатрымалася ж прыгожа. Зноў жа, штосьці сакрэтнае?
заўтра, «няма часу, пераклад не выступаеце часцей?
гэта нестандартны варыянт —
падабаецца» і г.д. Але потым мы
Міх: Так, і заўжды робім для ба- го, што ўсё атрымаецца, бо людзі
«Калі мы рэпеціравалі песню «У не- ўсё ж прыйшлі і запісалі песню за рысаўчан вялікія зніжкі.
могуць не сысціся харак тарамі, і
мы заўжды робім тое, што нам
падабаецца, насуперак модзе, бе» на рускай мове, то нічога не
адзін дзень — без рэпетыцый,
— Можа, яшчэ і за БАТЭ хва- перспектыўны артыст застанецца
ні з чым.
не зважаючы на тое, рэп гэта атрымалася! Лезе беларуская з
але затое з душой. Бо калі нам рэеце?
Міх: У Мінску, калі мы тольці рок, галоўнае, каб атрым- падсвядомасці...»
ідэя не падабалася б, мы за яе
Абодва: Безумоўна!
лівалася Музыка. А так мы не
не ўзяліся б. Напрыклад, мне няМіх: Калі яшчэ БАТЭ не гуляла кі прыехалі, доўгі час на сцэну не
ведаем класікаў — у сэнсе, ведаБазыль: Відаць, так. Спужаліся даўна прапанавалі на «Славянскім ў нашых вышэйшых лігах, каман- пускалі — затое калі выпусцілі, паўем, што яны ёсць, але не настолькі раскрыць сакрэты вытворчасці.
базары ў Віцебску» выконваць на да толькі была створаная, а я ўжо сюдна пайшлі першыя месцы... Таглыбока знаёмыя з іх творчасцю.
Міх: Напэўна, гэта з іншых мер- беларускай мове дзве песні «Пес- быў іх балельшчыкам і ездзіў з імі му я лічу, што ў Беларусі ўсё можна
Хіба што Агнія Барто ўзгадваецца каванняў — камера можа назды- няроў».
па гарадах Беларусі. Але потым зрабіць і прабіцца самому.
...Прачытаўшы гэта інтэрв'ю,
з лёгкасцю.
Базыль: Спяваць або чытаць? сышоў з гэтай тусоўкі, бо фанамаць што заўгодна, а потым давяБазыль: Я цяпер дзякуючы да- дзецца доўга тлумачыць вышэйшаМіх: Менавіта спяваць. Але я ты на мяне скрыва паглядвалі: я нехта можа скрывіцца: штосьці ў
чцэ ведаю ўсіх дзіцячых пісьменні- му кіраўніцтву, што ды як.
адмовіўся.
насіў байку, на якой былі намаля- цябе, аўтар, атрымаліся героі спрэс
каў, якія толькі існуюць — і класі—?
— Тады як выкручваецеся з
ваныя злыя негры, а ў свядомасці пазітыўныя, белыя і пушыстыя. А
каў, і сучаснікаў.
канцэртамі?
Міх: Бо я паслухаў гэтыя песні іншых людзей рэп і футбол былі я адкажу, што яны такія і ёсць. Бо
— А кагосьці з беларускіх муБазыль: Якраз на гэты конт — там жа раскладзеныя галасы для несумяшчальныя. Так што я ады- гэта не штучна створаныя «зоркі»,
зыкантаў — не субратоў-альтэр- ніякіх праблем з начальствам не розных дыяпазонаў, як мы ніколі не шоў ад футбола і заняўся цалкам да якіх прыліплі маскі псеўдашчырасці і стомленасці славай, а пракнатыўшчыкаў, а прадстаўнікоў ўзнікае.
зможам зрабіць. І я палічыў, што музыкай.
эстрады — можаце паслухаць
Міх: У асноўным гастролі мы гэта будзе проста смешна, спраба— Дарэчы, тамтэйшыя функ- тычна хлопцы з суседняга двара
для ўласнага задавальнення, ці плануем, пачынаючы з пятніцы — ваць нам удваіх пераспяваць тое, цыянеры не звярталіся да вас з — проста вельмі таленавітыя, якія
гэта зусім не ваша?
дзесьці паўгода на заводзе была што Мулявін рабіў для мноства ва- прапановай прыдумаць для БАТЭ ўмеюць зрабіць так, каб іншым быМіх: Чаму не. Калі казаць пра чатырохдзёнка, і пятніца, субота, калістаў.
калі не гімн, то якую-небудзь ба- ло святлей на душы. Таму ў маіх
эстраднікаў, то мне вельмі падаба- нядзеля былі ў нас выхаднымі. А
навушніках у тысячны раз гучаць
— А калі прапануюць далей лельшчыцкую «крычалку»?
ецца, як прасоўваюць Аню Шарку- паколькі выступаем у асноўным у эксперыментаваць на беларусМіх: Не ведаю, паверыце ці іхнія мелодыі. Няхай сабе і ледзьнову — вельмі ўдала падабраныя Беларусі — у любы пункт нашай кай — скажам, той жа пераклад- не, але ўвогуле ніякай сур'ёзнай, ве чутна.
і песні, і вобраз. Той жа Кубышкін краіны можна даехаць за 4-5 гадзін, чык, з якім вы працавалі ў праек- талковай прапановы за 10 гадоў
Вікторыя ЦЕЛЯШУК.
робіць яшчэ спевака Германа, але так што нармальна паспяваем ту- це «Тузін. Перазагрузка»?
існавання мы не атрымалі. Толькі
Фота з архіва гурта.
з Шаркуновай ніякага параўнання.
Гэта якасная, добра зробленая «папса». Да старэйшага пакалення адчуваю, хутчэй, павагу, чым слухаю
іх для душы. Вельмі сімпатычныя
таксама «Без білета», «Ляпісы»,
«Нейра Дзюбель» — але гэта ўжо
не эстрада...

Ведай нашых!

«ЁСЦЬ ХВАРОБЫ БРУДНЫХ
РУК, ЁСЦЬ ХВАРОБЫ
БРУДНЫХ РЭК...»
Штогод пад эгідай Міжнароднага бюро Сусветнага Паштовага
Саюза праводзіцца моладзевы эпісталярны конкурс, — удзел
у ім прымае і Беларусь. Гэта значыць, што нашы хлопцы і
дзяўчаты ва ўзросце да 15 гадоў, як і іх аднагодкі з усіх канцоў
свету, пішуць лісты на зададзеную тэму. Сёлета, напрыклад, у
іх (у гэтых лістах-сачыненнях) трэба было паразважаць, чаму
так важна гаварыць пра СНІД.
Як і ў мінулыя гады конкурс праводзіўся ў некалькі этапаў — на
раённым узроўні, на абласным...
Такім чынам на разгляд журы рэспубліканскага трапіла сем
работ: па адной ад кожнай вобласці і горада Мінска.
Чым яны ўразілі? Дасведчанасцю, эмацыйнасцю, шчырасцю, што
важна пры пісьме — уменнем фармуляваць і выказваць свае пачуцці-думкі, выбарам адрасата. Так-так, бо тэма даслоўна гучала так:
«Напішы каму-небудзь ліст і раскажы, чаму так важна гаварыць пра
СНІД і бараніць адно аднаго ад гэтай хваробы».
Дзевяцікласніца СШ № 22 г. Бабруйска Алеся Антонава адрасавала
свой ліст далёкаму сябру Энтані ў Злучаныя Штаты Амерыкі. Я чытала,
што ў свеце з вірусам імунадэфіцыту жыве 40 мільёнаў чалавек, што
за 20 гадоў ад яго памерла больш за 25 мільёнаў, — паведамляла
дзяўчынка. — Гэта больш, чым падчас Другой сусветнай вайны!..
Мне трынаццаць, але я ўжо ведаю, што ёсць хваробы брудных рук,
ёсць хваробы брудных рэк і ёсць, як высвятляецца, хваробы брудных
чалавечых адносінаў, хваробы парушэння нормаў маралі, якія выпрацоўваліся цягам тысячагоддзяў і якія амаль адзіныя для ўсіх рэлігій,
паведамляе ўсім (а хацелася б кожнаму!) васьмікласніца гімназіі № 1
Брэста Дар'я Капанько...
Шасцікласніца гімназіі № 9 г. Гродна Марта Кміто адрасуе свой ліст
казачнаму Маленькаму прынцу. На планеце Зямля, піша яна, ёсць
страшэннае зло — наркотыкі. Людзей, якія іх прымаюць, называюць
наркаманамі. Менавіта яны часцей за іншых захворваюць на СНІД.
Што далей?
Немагчыма прывыкнуць да таго, што два чалавекі з тысячы жыхароў Беларусі носяць у сваіх клетках смерць, што ў тых, хто хворы
на СНІД, няма надзеі выжыць, піша Андрэй Герасімёнак, вучань 9-га
класа Замастоцкай базавай школы Докшыцкага раёна. Бо пакуль
можна толькі прыпыніць развіццё хваробы...
Пра жыццё тых, хто ўжо захварэў, напісалі дзесяцікласніца Сасноваборскай сярэдняй школы Маргарыта Шыркевіч (Светлагорскі
раён) і з васьмікласнік сталічнай СШ № 173 Андрэй Цяк. Герою першага ліста толькі 18, ён кахае і нават каханы, але будучыні ў гэтага
пачуцця няма, бо хлопец — у інваліднай калясцы, ён дакладна ведае
як тое, што праз месяц дзень яго народзінаў, так і тое, што ён да яго
ўжо не дажыве...
У героя другога ліста ад СНІДу памёр бацька. Таму да сына цяпер — як піша юнак, — ніхто, акром мамы добра не ставіцца, усе адвярнуліся на ўсялякі выпадак, бо людзі не ведаюць самага простага,
баяцца, пакідаюць не толькі хворага, нават здаровага, але з групы
рызыкі сам-насам з бядой...
— Трэба аддаць належнае адміністрацыі Сусветнага паштовага
Саюза: атрымаўшы паведамленне аб правядзенні чарговага конкурсу,
мы заўсёды радуемся важнасці тэмы, над якой прапануецца падумаць
моладзі, — кажа старшыня журы, намеснік генеральнага дырэктара
РУП «Белпошта» Ірына Ігнацьеўна Саксонава. — І не проста падумаць:
пішучы ліст, чалавек хоць-нехаць прапускае праз сябе пэўную інфармацыю, узважвае яе, выпрацоўвае пазіцыю, робіць высновы... Гэта
карысна для ўсіх удзельнікаў конкурсу. Што датычыцца пераможцы...
Сёлета журы было дастаткова аднадушным, калі большасцю галасоў
прысудзіла першынство Святлане Зіневіч з Залужскай сярэдняй школы Стаўбцоўскага раёна.
Святлана, зазначым, напісала не каму-небудзь, а матулі — ад імя
ненароджанага пакуль дзіцяці. Яно, гэтае малое, дзякаваць Богу, здаровае! Яно ганарыцца сваёй мамачкай, якая захварэла на СНІД, калі
выцягвала з бойкі суседскага хлопчыка, яно ўхваляе яе жаданне жыць
і несці праўду пра гэтую хваробу, яно абяцае вырасці і вынайсці лекі...
Застаецца паспадзявацца, што меркаванне журы рэспубліканскага конкурсу падтрымае Міжнароднае бюро СПС, што, дарэчы, з
лістамі нашых суайчыннікаў не раз здаралася. Пакуль жа яшчэ раз:
трэцяе месца ў конкурсе занялі лісты Маргарыты Шыркевіч (Гомельскі філіял РУП «Белпошта»), Андрэя Герасімёнка (Віцебскі...) і Дар'і
Капанько (Брэсцкі...). На другое месца выйшлі працы Марты Кміто
(Гродзенскі...) і Андрэя Цяка (г. Мінск). На першым — Святланы Зіневіч (Мінскі філіял).
З чым іх (а таксама іх бацькоў і настаўнікаў) шчыра віншуем!
Валянціна ДОЎНАР.

ды і назад. Міжнародных фестываляў, напрыклад, у Расіі, ва Украіне
цяпер значна менш, выязджаем у
лепшым выпадку раз у год, а так
мы чыста беларускія выканаўцы.

Базыль: Толькі калі з перакладчыкам, бо самім нам будзе вельмі
цяжка штосьці годнае стварыць на
беларускай мове.
Міх: Дарэчы, злавіў сябе вось на
чым. Мы каля двух месяцаў не выступалі, першай у гэтым годзе была «Рок-каранацыя», цяпер толькі
пойдуць канцэрты. І калі мы сёння
рэпеціравалі песню «У небе» на
рускай мове, то нічога не атрымалася! Лезе беларуская з падсвядомасці, выходзіць слова так, слова
гэтак, 25 хвілін прамучыліся, узгадваючы рускамоўную версію.
— То выконвайце лепш беларускамоўную, яна і гучыць цал-

Сёння ў клубе танцы
Начныя клубы — адны з самых
па пуляр ных мес цаў ад пачын ку
сярод сучасных гараджан. Сёння
клуб працуе без выхадных дзён
і без перапынкаў на абед, збірае
пад адным дахам людзей розных
узрос таў і пакаленняў, сціраючы
паміж імі межы. Іншымі словамі,
аналаг савецкага Дома культуры,
куды ішлі на танцы, як на свята,
адышоў у нябыт, а сучасныя клаберы і тусоўшчыкі на абломках былых
дыскатэк стварылі новую культуру
— культуру клубнага жыцця, якая
жыве па сваіх правілах і законах.
Спадзяюся, што маёй практыкі хаджэння па сталічных клубах хопіць
для таго, каб дапамагчы яшчэ адной аблуднай душы знайсці сваё
месца сярод заўзятых клабераў
нашага жыцця.
Па ра ды клуб ным «пер цам»
(юнакам) і «чыкам» (дзяўчатам):
1. Вызначыць мэту
Як ні дзіўна, кожны тусоўшчык
у клубе мае сваю мэту і выконвае
сваю ролю. Разбяромся з першым.
Калі вы хочаце патусавацца па поўнай праграме, зрабіць гэта, хутчэй
за ўсё, атрымаецца на студэнцкай
вечарыне ў будны дзень. Калі ж
клуб — гэта месца, каб сябе паказаць і на іншых паглядзець, то
выбірайцеся на вечарыны, якія праходзяць толькі па выхадных. Правільна пастаўленая мэта дапаможа
вам не быць белай варонай сярод
клабераў і адчуваць сябе сярод
сваіх братоў па духу. Тым больш,
што кожны клуб мае свой кантынгент і свой імідж, а кожная тэматычная вечарына мяркуе і пэўны
тыпаж маладых людзей. Таму ёсць
верагоднасць, што, прыйшоўшы на

вечарыну, вы будзеце не ў зададзеным на гэтую ноч фармаце. Вам
гэта патрэбна?
2. Кандуктар у клубе
Не думаю, што варта чарговы
раз нагадваць пра фэйс-кантроль.
Пра яго лютасць і непадкупнасць
ужо ходзяць легенды. Але і гэты
бастыён пры пэўных умовах можна ўзяць. Па-першае — імкніцеся
выглядаць як мага старэй і заўсёды майце з сабой дакументы, каб
пацвердзіць, што мама дома з дубцом не сядзіць. Быў выпадак, калі
ахоўнік прымусіў 20 хвілін сядзець
пад дзвярыма дзяўчыну, пакуль
ёй не споўнілася 18. Па-другое, у
кожным клубе свой дрэс-код. Напрыклад, у адным месцы дзяўчаты
павінны быць на абцасах і ў вячэрніх сукенках, а ў іншае вас пусцяць
у джынсах і макасінах. Галоўнае
— выглядаць ахайна і сэксуальна і
арыентавацца на пункт 1. Звярніце
ўвагу на абутак. Ён раскажа пра
вас ўсё, што хоча ведаць ахоўнік.
Па-трэцяе, нават калі вас не пусцілі, не задзірайцеся з фэйс-кантролем. Яны, як кандуктары ў тралейбусе, крычы-крычы, што табе адзін
прыпынак, а ўсё адно плаціць давядзецца. Не бянтэжцеся, калі фэйс
задае вам пытанні, але памятайце,
што маўчанне — золата. Гэта праверка на вашу адэкватнасць і цвярозасць. Універсальнае правіла для
ўсіх клубаў — п'яных туды не пускаюць! Па-чацвёртае, не імкніцеся
зразумець логіку фэйс-кантролю.
Мудрасць клубнага жыцця прыходзіць з вопытам і знаёмствамі.
3. Маска, я вас пазнала
Клуб — тэатр, а людзі ў ім акцёры. Няхай не сярдуе на мяне

Шэкспір, але гэта праўда клубнага
жыцця. Амаль у кожным клубе ёсць
млявыя пані. Яны ўвесь вечар сядзяць на адным месцы, ляніва пацягваюць кактэйль і стомлена пазіраюць на ўсіх, маўляў, мне гэтыя
клубы ў знакі даліся. Запальніца
— так называецца другі тып клабераў. Усю ноч яны запальваюць
танцпол. І нават пасля закрыцця
запальніцы працягваюць танчыць,
тым самым ствараюць клопаты і
сабе, і ахоўнікам. Ніколі не перасякаюцца з млявымі паненкамі. Лёгка
пазнаць дзяўчат з разраду «хачу
пазнаёміцца», таму што страляць
вочкамі, сціпла пасміхацца і зазірнуць у твар кожнаму прадстаўніку
супрацьлеглага полу — іх прамы
абавязак. Цікава, што ў рэальным
жыцці амаль усе клаберы выконваюць іншыя ролі.
4. Грошы — не галоўнае
Начное жыццё не самае таннае. Уваход у клуб па буднях каштуе ад 10 да 20 тыс. бел. рублёў.
Пачынаючы з пятніцы кошт павялічваецца ад 25 да... Бар таксама
пацягне на кругленькую суму. Аднак і тут ёсць сваё правіла: хлопцы
частуюць прыгожых дзяўчат. Але
можа быць і наадварот. Як паказвае практыка, на 99 % апраўданы
першы выпадак. Парада для ўсіх:
адшуквайце вечарыны, дзе ў праграму ўключаны бясплатныя напоі;
хадзіце па флаерам; удзельнічайце
ў конкурсах, якія праводзяць МС
непасрэдна на дыскатэках; імкніцеся атрымаць клубную карту,
якая дае шмат прывілей. Адным
словам, памер вашага кашалька
падкажа спосабы адпачынку лепш
за мяне.
5. Скажы, хто твой сябар
Збіраючыся на тусоўку вялікай
кампаніяй, збярыце і вашых сяброў. У тым сэнсе, што ўсе павінны
выглядаць на вышэйшым узроўні.
У адваротным выпадку падзеі будуць развівацца па двух сцэнарыях: або вас не пусцяць усіх, або
толькі некаторых. Лепей такіх сітуацый пазбягаць і адпачываць,
як планавалі.
6. Клубныя раманы
Разам з курортнымі раманамі
з'явіліся яшчэ і клубныя. Ні сакрэт,
што ў клубе пануе атмасфера свабоды і радасці жыцця. На гэтай хвалі ўсеагульнага свята вы можаце
сустрэць свайго прынца або прынцэсу. На жаль, пункт 3 раскрывае
сутнасць такіх сустрэч. Агульнае
пачуццё ў вас безумоўна ёсць. Гэта любоў да клубаў. Дарэчы, сцэнарыяў развіцця вашага рамана
можа быць вялікая колькасць. І я
не бяруся адказваць за ўсіх. Аднак
асабліва не спадзявайцеся знайсці
ў клубе сваю палавінку.
Як бачыце, правілаў паводзінаў
у начным клубе, дзе іх у прынцыпе
не павінна быць, існуе шмат. Яны
не ўсім даспадобы, таму што не ты
выбіраеш клуб, а ён цябе, таму што
там на першым месцы кошт сукенкі і бляск салярыя на скуры. Нехта
скажа, жорстка, несправядліва і
не адпавядае чалавечай годнасці.
Аднак, задумайцеся, чаму клубы
з'явіліся менавіта ў наш час.
Вольга КОРШУН.

