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19 мая 2010 г.

Занатоўкi мастака
Манэ і Купала

Французы змаглі змінімізаваць сваю вялікую культуру да трох рэчаў: бардо, ракфор і Манэ. Чырвонае
віно, блакітны сыр і святладайны жывапіс могуць годна прэзентаваць Францыю на любым узроўні. Пра тры
асноўныя культурныя з'явы я згадаў, стоячы перад
марскім краявідам Клода Манэ, што вісеў на выставе
ў беларускім мастацкім музеі. А як можна мінімізаваць
культуру Беларусі? Пасля доўгіх размоваў з сябрамі ў мяне склаўся такі спіс: дранік, «Белавежская»
і Купала.

Прышвін
і антывегетарыянства

Калі мой таварыш — Алесь Лось — абвясціў навіну,
што ён становіцца вегетарыянцам і не будзе больш
есці мёртвых жывёл і трупы пташак, я яму не паверыў.
Лось без мяса пратрымаўся з месяц. Яму было сорамна вяртацца да звычайных беларускіх страў, мне было
няёмка назіраць за гэтым сарамлівым вяртаннем. Карацей, маё першае назіранне за вегетарыянцам стала
малапрыемным успамінам. Такім жа непрыемным
зрабілася і маё наведванне вегетарыянскай сталоўкі
ў Барселоне. Нібыта ўсё выглядала прыстойна, нават
смачнымі былі катлеты з морквы, нават вельмі бюджэтным па кошце атрымаўся абед, і разам з гэтым
нешта малапрыемнае вісела ў сонечным паветры
той сталоўкі. Толькі на выхадзе я зразумеў, што мой
тонкаарганізаваны нос улавіў смурод ванітаў. Некага
вывернула на выхадзе са сталоўкі, лужыну на ганку
прыбралі і зацёрлі, але смурод яшчэ не выветрыўся.
Так складалася, што сам я ніколі не хацеў стаць вегетарыянцам, а тыя вегетарыянцы, каго асабіста ведаў
і бачыў, не былі шчаслівымі людзьмі. Таму, прачытаўшы ў кнізе Міхаіла Прышвіна «Вочы зямлі» такія
словы: «...чыстыя істоты ў прыродзе толькі расліны, і
найбольш нячыстыя — вегетарыянцы, якія жаруць самае чыстае», я парадаваўся, што знайшоў паплечніка
ў сваіх антывегетарыянскіх настроях.

Шчасце і сінія тапкі

Бывае, што мне шанцуе. Заслужыў я тое шанцаванне, ці, як наш народ кажа: «Дурню шанцуе
заўжды!», адразу і не вызначыш. Сваё шанцаванне я вызначаю тапкамі. Ёсць у мяне простыя тапкі
adіdas, звычайна-сінія, сорак трэцяга памеру. Імі я і
вызначаю наяўнасць свайго персанальнага шчасця
ў вялікіх гарадах. Калі я магу выйсці на галоўную вуліцу горада ў гэтых банальна-сініх тапках, значыць,
мне пашанцавала, мне пакаціла, мне прэ! Зазвычай
я ў гэтых самых тапках разгульваю ў мастакоўскім
атэлье. А як якое падарожжа, яны выпраўляюцца ў
вандроўку разам з гаспадаром, бо не люблю я хадзіць па гатэльным нумары ў шкарпэтках, а басанож
зусім не хаджу, бо берагу скуру на ступаках. Таму
па гатэлях у пластыкава-сініх тапках і разгульваю.
Пахаджу па гатэлі, пагуляю і на вуліцу выйду. Народ
увесь такі ўрачыс ты, народ такі парадны і радасны, народ на абцасах, а я шчаслівы і ў сініх тапках.
Швейцар глядзіць на мяне і маўчыць. Швейцар у
форменных бліскучых чорных чаравіках, а я ў тапках.
І не сорамна мне! Я ў гэтых тапках стаяў на пляцы
Каталунія ў Барселоне, бо мне моцна пашанцавала.
Стаяў у Вільні на праспекце Гедыміна, бо мне крыху
падфарціла. Стаяў у Мінску на праспекце Незалежнасці, бо я — незалежны паэт. А цяпер я спакаваў
свае любіма-сінія тапкі, бо збіраюся пастаяць у іх на
Неўскім. І пастаю, бо мне зусім мала трэба для поўнага шчасця. Абуў сінія тапкі і...

Карупцыі стане меней?
Нараканні на недахоп грошай у структурах культуры даводзіцца чуць часта.
Але калі пракуратура Брэсцкай вобласці правяла
праверку ва ўпраўленні культуры аблвыканкама і
падпарадкаваных яму арганізацыях, то выявіла парушэнні антыкарупцыйнага заканадаўства, якія былі
дапушчаны пры правядзенні конкурсаў, тэндараў і
аўкцыёнаў у аддзелах культуры Пінскага гарвыканкама, Іванаўскага, Жабінкаўскага райвыканкамаў,
а ў Ляхавіцкім раёне 14 работнікаў прыцягнулі да
дысцыплінарнай адказнасці. Акрамя гэтага, у дачыненні да асобаў устаноў і арганізацый культуры
было заведзена 9 крымінальных спраў. Гэта было ў
мінулым годзе, але сёлетні відавочна будзе больш
ураджайны, бо ўжо заведзена 5 крымінальных спраў,
з якіх адна праходзіць як службовы падлог, а астатнія — крадзеж шляхам выкарыстання службовых
паўнамоцтваў.
Цікавасць выклікае адзін эпізод з дзейнасці абласной пракуратуры.
На семінары, арганізаваным аблвыканкамам для
галоўных архітэктараў гарадоў і раёнаў вобласці, начальнікаў аддзелаў архітэктуры і горадабудаўніцтва
выступіў пракурор Брэсцкай вобласці С. Хмарук. Ён
праінфармаваў прысутных пра тое, што ў першым
квартале 2010 года на Брэстчыне было выяўлена 122
карупцыйныя злачынствы, 50 службовых падлогаў, 7
фактаў хабару, 44 крадзяжы... Загадаў пракурор і аб
разнастайных парушэннях антыкарупцыйнага заканадаўства ў сістэме Мінбудархітэктуры.
Архітэктары выслухалі выступленне пракурора, а
затым разам з ім пайшлі ў следчы ізалятар № 7 МУС
па Брэсцкай вобласці і пазнаёміліся на месцы з яго
дзейнасцю і ўмовамі ўтрымання ў ім.
Такім чынам пракуратура вобласці рэалізуе нетрадыцыйныя формы работы па прафілактыцы карупцыйных праяў і папярэджванні злачынстваў.
Можа, новыя метады работы пракуратуры неабходна праверыць не толькі на архітэктарах?..
Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Спецыфiчная фiльматэка
На ждановiцкiм рынку
канфiскаваная буйная партыя
фiльмаў «для дарослых»
«Клуб нiч кай на лю бы густ на свой страх i
ры зы ку пад за раб ля лi на жыц цё 24-га до вы
прада вец гандлё вага пунк та па продажы DVDдыскаў i 22-гадовы гас па дар гэта га пунк та. Як
па ве да мi лi ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» ў ад дзялен нi iн фар ма цыi i гра мад скiх су вя зяў ГУ УС
Мiн гарвыкан кама, паводле апе ра тыўных звестак, прадпрымальны бiзнэсовец не толькi рэалiзоўваў парнаграфiю праз свой гандлёвы аб'ект,
але i забяс печ ваў падоб най пра дукцы яй ка лег
«па цэху».
Пасля таго, як у ходзе праверачных мерапрыемстваў пацвердзiлася iнфармацыя наконт незаконнай
дзейнасцi згаданых дзялкоў, iх затрымалi. Пры вобыску пад прылаўкам у гандлёвым пункце была знойдзена асобная каробка з асартыментам з 19 вiдэадыскаў
з парнаграфiяй. Пасля ў аўтамабiлi прадпрымальнiка
было канфiскавана яшчэ 200 дыскаў, а ў шапiку, якi
выкарыстоўваўся пад склад, — 800. Калi супрацоўнiкi мiлiцыi пабывалi дома ў гаспадара гандлёвага
пункта — у кватэры дома 13 па вулiцы Русiянава, то
там была знойдзена i камп'ютарная тэхнiка, на якой,
як мяркуецца, множылася забароненая прадукцыя.
Акрамя непасрэдна камп'ютара з вялiкай калекцыяй
порнафiльмаў быў канфiскаваны i прынтар, на якiм
раздрукоўвалiся маляўнiчыя вокладкi, спецыяльнае
абсталяванне для абрэзкi ўкладышаў i партыя чыстых дыскаў. Затрыманым пагражае пазбаўленне волi
да трох гадоў.
Iгар ГРЫШЫН.

Андрэеў
і «Ваўкі»

Месяц
Сонца

Усход

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

5.01
4.45
4.51
4.55
5.17
5.25

Захад Даўжыня
дня

21.12
21.08
21.02
20.51
21.26
21.19

16.11
16.23
16.11
15.56
16.09
15.54

Першая квадра 21 мая.
Месяц у сузор’і Льва.

Iмянiны
Пр. Дзяніса.
К. Іны, Мікалая, Пятра.
Фота Валерыя КАВАЛЁНКА.

Вялікі горад нараджае вялікую літаратуру. Можа, пра якое
іншае месца можна і падыскутаваць, але Санкт-Пецярбург падараваў свету найвялікшых літаратараў з напоўненымі паўночным
вятрам паэмамі і аповесцямі. Адна з лепшых аповесцяў
пра перадрэвалюцыйны і паслярэвалюцыйны Петраград
— «Ваўкі» Васіля Андрэева. Аповесць прысвечана ўгарнаму жыццю і жудаснай пагібелі петраградскіх зладзеяў.
Сам Андрэеў — асоба легендарная. Царскімі ўладамі
ён быў высланы ў Туруханскі край, дзе пазнаёміўся
са Сталіным, якога тады выпраўлялі па этапе ў Краснаярск. Андрэеў падарыў Сталіну свой кажух. Перад
Другой сусветнай вайной Васіля Міхайлавіча Андрэева
перасталі друкаваць. Ён застаўся без сродкаў. Казалі,
што ён нагадаў Язэпу Сталіну пра падораны ў Сібіры
кажух. Ці атрымаў пісьменнік ліст ад Язэпа? Невядома.
Адно вядома, праз некалі месяцаў пасля распачатай
фашыстоўскай Германіяй вайны супраць бальшавіцкага СССР Васіль Андрэеў прапаў. Як напісаў пра тое
Данііл Гранін: «Выйшаў з дому і прапаў. Больш пра яго
нічога невядома». Быў час у СССР, калі людзі прападалі тысячамі, знікалі без знаку і следу. Страшна, калі
ты здалёк бачыш добра знаёмага чалавека і збіраешся
яго паклікаць, ты адкрываеш рот, а чалавек заварочвае
за рог будынка. Ён проста зайшоў за рог, ты проста не
паспеў выгукнуць ягонае імя, а ўжо бярэ страх і абдзімае цябе гіпербарэем. А тады выйшлі з дамоў тысячы
і тысячы людзей, выйшлі і папрападалі. Сярод зніклых
лічыцца і літаратар Васіль Андрэеў, які напісаў плач па
зладзейскаму Піцеру і назваў яго «Ваўкі».

Чалавек з кайлом

Сімвал сучаснага Санкт-Пецярбурга — чалавек з
кайлом. Жалезным ломам гэты чалавек сячэ, ломіць,
крышыць лёд. Ён збівае той тоўсты лёд з ходнікаў і дахаў. Разам з лёдам кайло разбівае асфальт ходнікаў і
дарог, прабівае і дзіравіць бляху на дахах, крышыць і
нявечыць цэглу ды тынк карнізаў, сцен, фундаментаў.
Чалавек з кайлом гучна працуе, ён б'е кайлом лёд, разам з лёдам пад ударамі кайла крышыцца, друзуецца
і руйнуецца вялікі горад. Раней у Піцера меліся іншыя
чалавекападобныя сімвалы: быў і цар на караблі, быў
імператар на кані, быў і правадыр на браневічку, быў
чалавек з ружжом, быў нават кілер з пісталетам. Цяпер
паўднёвы чалавек з цяжкім кайлом зрабіўся сімвалам
паўночнай расейскай сталіцы. Гэты чалавек прыехаў у
белыя ночы і з-пад белага сонца Таджыкістана-Афганістана. Ён чарнавокі, цёмнаскуры, мае сінявата-чорныя
валасы і ружовыя пазногці. Таджык з кайлом — сімвал
сучаснага ледзянога горада на Няве.

Вяртанне да будзільніка

Знудзіўся па будзільніку. Апошнім часам не бяру ў
вандроўкі будзільнік, бо карыстаюся тым, што ў сотавіку. А той, які дзесяць гадоў стаіць на прыложкавай
тумбачцы, цяпер, калі я выпраўляюся ў падарожжа,
застаецца стаяць і чакаць. Стаіць, маўчыць, чакае...
Нарэшце я прыляцеў з Санкт-Пецярбурга ў Мінск праз
Маскву, бо не было прамога рэйса на Мінск. Стаміўся.
Адразу лёг спаць. Прачнуўся рана. Пайшоў у лазенку
апаласнуць твар і чую: ціўкае мой будзільнік, жыццярадасна так паціўквае. Я — дома! Трэба прызнацца,
што я моцна сумаваў па будзільніку, а раней падавалася — не вельмі яго і люблю.
Адам ГЛОБУС.

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ
Сканворд (8 мая). Па гарызанталі: Пончык. Барытон. Лато. Кіно.
Гну. Хала. Накід. Кекс. Рэтра. Вяз. Ранне. Танга. Руб. Язь. Лука. Пані.
Кубак. «Церамок». «Оза». Армія. Чака. Катар. Дакар. Каса. «Нарзан».
Талі. Мадальнасць. Па вертыкалі: Карыкатура. Кок. Ікона. Пуза. Абат.
Варона. Аванс. «Ася». Ікар. Кулі. Зебу.
Карта. Ангар. Імжа. Зад. Батон. Скала. 1 7 8 2 4 5 6 9 3
Унт. Цяга. Ніл. Нарвал. Удача. Каньяк.
9 5 6
8 3 1
7 2 4
Мак. Затока. Крэндзель. Карамель.
Сканворд + судоку (15 мая). Па га- 2 3 4 6 7 9 8 5 1
рызанталі: Спурт. Выступ. Ішак. Лал. 7 1 2 5 6 3 4 8 9
Шво. «Яма». Гай. Харчо. Аргенціна.
Аул. Мста. Пудра. Таск. Дно. Абкітоўка. 6 9 3 1 8 4 5 7 2
Ліра. Іран. Кон. Кола. «Лес». Капуста. 8 4 5 9 2 7 1 3 6
Па вертыкалі: Халадзільнік. Пешня.
Мегаполіс. Ракша. Надар. Глог. Цур- 3 2 1 7 5 6 9 4 8
бак. Асілак. Оптыка. Валуй. Іон. «Хам». 5 8 9 4 1 2 3 6 7
«Стоік». Таўро. Аскал. Памідор. Кана. 4 6 7 3 9 8 2 1 5
Судоку: адказы гл. у табліцы.

БЕЛДЗЯРЖЦЫРК

№ 16. Белыя: a1, a7, b4, c5, d6,
e1, f6, g5, h6 (9). Чорныя: a5, c3,
d2, d4, d8, e3, f4, f8, g3, h4, h8 (11).
Выйгрыш.
ПРЫСВЕЧАНЫЯ ПАМЯЦІ
Ве тэ ран Вя лі кай Ай чын най
вайны Міхаіл Міхайлавіч Станоўскі
сур'ёзна займаўся не толькі рускімі шашкамі, але і міжнароднымі,
не толькі самімі гульнямі, але і іх
шашачнай кампазіцыяй. Дзякуючы сваім прыродным здольнасцям
і працавітасці атрымаў высокія
званні майстра спорту СССР, суддзі ўсесаюзнай катэгорыі. Нашы
аў тары даслалі па электроннай
пошце заданні, прысвечаныя яго
добрай памяці, складзеныя імі як
на 64-клетачнай дошцы, так і на
большай, 100-клетачнай. Ва ўсіх іх
белыя пачынаюць і перамагаюць:

21 мая сталічны цырк запрашае гледачоў на новую праграму «Міжнародны цырк экзотыкі». Паколькі гэта апошняя прэм'ера не толькі
ў сезоне, але і на «палявой» пляцоўцы цырка-шапіто, артысты абяцаюць паказаць усё самае цікавае, яркае і разнастайнае. Напрыклад,
адной з «разынак» праграмы стане выступленне патомнага клоўна
з Германіі, рускага па паходжанні, таму яго жарты для беларускай
публікі будуць блізкія і зразумелыя. Яшчэ адна адметнасць — вялікая колькасць акрабатаў і гімнастаў, у тым ліку нумар «Крумкачы»
праслаўленых беларускіх турністаў, якія ў свой час упрыгожылі
мюзікл «Прарок».

БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА.

АЎТАРСКІ-10
На гэтым майстар ФМЖД Віктар Шульга (Мінск) свой конкурс
заканчвае:

Культасвета

ЗАВЯРШАЕ СЕЗОН ЭКЗОТЫКАЙ
І РЫХТУЕЦЦА ДА ПЕРАЕЗДУ

Бадай, самым відовішчным (хоць і са— У сувязі з тым, што цырк
мым дарагім) абяцае быць экзатычнае стане больш сучасным і камшоу факіра-араба з Егіпта, чый псеўда- фортным, многія ўжо цяпер хванім — Osama Dangerous («Асама Небяс- лююцца, што гэта адаб'ецца на
печны») — гаворыць сам за сябе. Гэты цане білетаў...
— Мы неаднаразова абмярартыст за шэраг унікальных пастановак
трапіў нават у Кнігу рэкордаў Гінеса. «У коўвалі гэта пытанне (напрыкяго няма ілюзій, трукаў, як, скажам, у маёй лад, усе ведаюць, што пасля рапрафесіі, — адзначае галоўны рэжысёр монту крыху падняліся цэны ў
Белдзяржцырка Серж Бандарчук, — гэта Оперным тэатры) і прыйшлі да высновы,
сапраўдная барацьба за выжыванне: шаб- што кардынальна цэны мяняцца не булі, глытанне агню, хаджэнне па шклу і г. д. дуць. Магчыма, паспрабуем узяць сваё
Праўда, сярод нумароў у ягонай каманды большай колькасцю спектакляў. Усё ж
ёсць шакіруючыя элементы, а ў нас усё публіка, якая ходзіць у цырк, далёка не
ж асноўная публіка — маленькія дзеці, ўся належыць да катэгорыі забяспечатаму мы зладзім папярэдні прагон гэтага най. Разам з тым адзначу, што ў мінскім
шоу, каб выключыць страту прытомнасці цырку — самыя танныя білеты ў свеце;
сярод гледачоў і магчымыя праблемы з для параўнання, на першы і апошні рад у
пажарнай інспекцыяй». Усяго ж у прагра- еўрапейскіх цырках білеты каштуюць па
ме «Міжнароднага цырка экзотыкі» каля 20—40 еўра, а ў нас самая высокая цана
20 нумароў на самыя розныя густы — ад — 25 тысяч рублёў. Адчуйце розніцу.
— У новым будынку будзе больш месгумарыстычных рэпрыз да цудаў сілы і
спрытнасці, ад «прыземленых» конных ца не толькі для людзей, але, напэўна,
скачак да палётаў пад купалам. Гэтая і для артыстаў-жывёл. У сувязі з гэтым
праграма працягнецца да канца чэрвеня. ці плануеце вы набываць новых жывёл,
Цяперашні намёт цырка-шапіто вер- рыхтаваць з імі нумары?
— Ведаеце, каб сур'ёзна займацнецца назад у Польшчу, але ўвогуле
шапіто з беларускай прасторы не знікне ца жы вё ла мі, па трэб ны та ле на ві тыя
— адзін з айчынных бізнэсменаў набыў
новы італьянскі комплекс з вялікай глядзельнай залай і плануе ягоны пракат
па рэспубліцы.
А потым... цырк рыхтуецца да пераезду: ужо ў верасні запланавана адкрыццё
пасля капрамонту новага будынка, дакладней, цэлага комплексу, на які і адміністрацыя, і самі артыс ты ўскладаюць
мноства спадзяванняў.
«У новым будынку будуць створаныя
ўсе ўмовы для камфортнай работы трупы
і ўсяго абслугоўваючага персаналу, — кажа Серж Бандарчук, — плануецца, што
там зможа працаваць калектыў у 400—
500 чалавек. У прыватнасці, пабудаваны
ўжо другі, рэпетыцыйны, манеж, вакол
якога размешчаны ўтульныя грымёрныя
з душам, ёсць вялізная балетная зала на
300 квадратных метраў, ёсць трэнажорныя залы. А механіка асноўнай сцэны,
прывезеная з Германіі і Чэхіі, дазволіць
адначасова паказаць, напрыклад, цыркавое шоу на арэне, на лёдзе і на вадзе,
а пры жаданні — эстраднае шоу на спецыяльнай падлозе, якая зіхаціць і пераліваецца, — уяўляеце? Я ўжо бачыў новыя
крэслы — вельмі прыгожыя, аксамітныя, Гімнастка
са зручнымі падлакотнікамі — ні ў адным на трапецыі
Кацярына ШАЎРЫНА.
цырку свету не бачыў такіх».

ШАШКІ
Пад рэдакцыяй майстра спорту
Мікалая ГРУШЭЎСКАГА

Клоўн Яўген ШМАРЛОЎСКІ.
дрэсіроўшчыкі — калі такія аб'явяцца,
натуральна, мы знойдзем магчымасці
набыць тых ці іншых жывёл. Скажам,
нядаўна нам прапаноўвалі двух сланоў, але мы адмовіліся, бо ў нас няма
каму імі займацца. Патрэбны энтузіясты: так, адна з нашых дрэсіроўшчыц,
Лілія Максіменка, шмат гадоў хадзіла
ў цырк на вахту і літаральна прасілася, каб ёй далі магчымасць працаваць
з жывёламі. І дабілася свайго — сёння яна цудоўна працуе і з сабачкамі, і
на слане верхам можа праехаць... А ў
перспектыве мы хацелі б займацца не
з экзатычнымі, а з нашымі, беларускімі
жывёламі, якія водзяцца ў нашых лясах
— стварыць нумар, скажам, з совамі,
бусламі, ваўкамі... Але гэта справа доўгая і карпатлівая, будзем развівацца, а
там паглядзім.
— Ходзяць чуткі, што ў абноўленым
цырку адкрыецца адмысловая студыя —
каб улюбёным у цыркавое мастацтва на
даводзілася штурмаваць вахту, а можна
было адразу займацца абранай справай...
— Ведаеце, я нядаўна аб'ехаў шэраг
цыркавых студый, але асабліва ўразіла
адна — дзіцячая цыркавая студыя «Арэна» ў Мазыры, дзе зусім маленькія дзеці,
якім 5—7 гадоў, выконвалі сапраўды прафесійныя трукі. У Белдзяржцырку таксама абавязкова будзе свая студыя, у нас
ужо ёсць людзі, здольныя падрыхтаваць
новае пакаленне цыркавых кадраў — думаю, запросім і педагогаў са студыі «Арэна», і ветэранаў цыркавога мастацтва з
усёй Беларусі.
— Асабіста вы гатовы ўзяць да сябе
вучняў?
— Я неяк рыхтаваў аднаго хлопца
— паказваў трукі, даваў чытаць спецыяльную літаратуру. Але ён вельмі хацеў
займацца, быў літаральна апантаны. Калі
такія ахвотныя з'явяцца, з задавальненнем буду займацца.
Вікторыя ЦЕЛЯШУК.
Фота прадастаўлена
Белдзяржцыркам.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: I. БАРАНОЎСКI,
С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА,
С. ПРОТАС (намеснiк галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы
намеснiк галоўнага рэдактара), Л. СВІДРЫЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага
рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК, І. ШЧУЧЭНКА.
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64, падпіскі і
распаўсюджвання — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычнага — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82,
адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне»

№ 8 (Алігрант Лук'янаў, Тамбоў, Ра сія). Бе лыя: f6, g5, дамка a5 (3). Чорныя: a7, c7, d6, h4,
дамка d8 (5).
№ 9-12 (Пётр Шклудаў, Наваполацк). Белыя: 7, 18, 19, 25, 30, 42 (6).
Чорныя: 9, 15, 29, 31, 37, 41 (6).
Белыя: 29, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
46 (8). Чорныя: 8, 9, 10, 18, 23, 28,
30, 31 (8).
Белыя: 15, 22, 23, 33, 41, 43, 47 (7).
Чорныя: 8, 11, 14, 17, 20, 21, 24 (7).
Белыя: 26, 31, 34, 39, 40, 41, 42,
44, 48 (9). Чорныя: 8, 9, 10, 18, 28,
33, 38, 43 (8).
МАШТАБНАЯ КАМБІНАЦЫЯ
Дзмітрый Слячарчык (Гродна)
за 12 кааператыўных хадоў прыйшоў да такой пазіцыі:
Белыя: 25, 26, 30, 35, 37, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 47, 50 (14). Чорныя: 7, 8, 9, 14, 15, 17, 19, 21, 22,
23, 27, 28, 29, 33 (14). Тут праводзіцца маштабная камбінацыя. Пашукайце яе ў рамках бліца-54/2.
***
Тэрмін для адказаў традыцыйны — два тыдні. Накіроўвайце іх
на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б.
Хмяльніцкага, 10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка «Шашкі».
РАШЭННІ
Калі ласка, праверце свае рашэнні ранейшых заданняў.
Аўтарскі-10/13 (В. Шульга): f6
(g5) e7 (c7) c5, g3, b8, g3, c3, g5x.
Мемарыял Станоўскага: № 2
(П. Шклудаў) — h6 (cb6) cd6 (c5) b4,
fe3, e7, h6 (Панкратаў)х.
Бліц-53/6 (А. Рогач—А. Абрамаў): 19. ... ed2 20. c1:e3 f4:d2 21.
cd4! з пагрозай 22. d4-e5=.

— 292 21 03, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыi:
292 22 03.
http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

тэл./факс: 287 17 79,
ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by

Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi
не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

19 мая
1520 год — 490 гадоў з часу нараджэння Мацея Кавячынскага, беларускага кнiгавыдаўца, перакладчыка, дзеяча Рэфармацыi. У 1540-х гадах вучыўся ў Вiтэнбергскiм
унiверсiтэце. З канца 1550-х жыў у Беларусi. Заснаваў порт на р. Узда,
папяровую фабрыку ў Нясвiжы. Удзельнiчаў у рэфармацыйным руху
ў Лiтве, Польшчы i Беларусi, займаўся распаўсюджваннем выданняў
сярод беларускага i ўкраiнскага насельнiцтва. У 1561-62
гадах сумесна з С. Будным i Л. Крышкоўскiм заснаваў
Нясвiжскую друкарню, дзе, сярод iншых, былi надрукаваны першыя пратэстанцкiя выданнi на беларускай
мове «Катэхiзiс» i «Пра апраўданне грэшнага чалавека
перад Богам», пераклады «Святога Пiсання». Аў тар
прадмоў да некаторых нясвiжскiх выданняў. Памёр у
1572 годзе.
1888 год — у Злучаных Штатах упершыню была
прадэманстраваная першая грамафонная пласцiнка.

«Адна машына можа выканаць
работу пяцярых звычайных людзей,
але нiводная машына не выканае работу аднаго генiя».
Лафает Рон Хабард (1911—1986),
амерыканскi пiсьменнiк.

САЦЫЯКУЛЬТУРНЫЯ
ФАКТАРЫ,
якія ўплываюць на лёс чалавека
Акрамя важных фактараў часу, якія маюць як стабільны, так
і дынамічны характар, на лёс чалавека могуць аказваць уплыў
сацыякультурныя фактары, якія даволі шырока прадстаўленыя ў
фальклорных крыніцах.
 Так, калі ў адзін дзень у сям'і хтосьці паміраў (праходзілі пахаванні)
і нараджалася дзіця, то гэтае супадзенне ўспрымалася як прадказанне
недаўгавечнасці нованароджанага. Парадзісе трэба было абавязкова
раніцай і ўвечары на працягу дзевяці дзён пасля пахаванняў чытаць
малітву Багародзіцы і разнастайныя словы-абярэгі.
 І наадварот, калі пры нараджэнні дзіцяці ў хаце пражываў чалавек
даволі сталага ўзросту, так званы доўгажыхар, то жыццё ў дзіцяці будзе
вельмі шчаслівым і даўгавечным.
 Шчаслівым лічылася і тое дзіця, у дзень нараджэння якога ў сям'і
быў яшчэ які-небудзь прыбытак, напрыклад, ацялілася карова, ажарабілася кабыла, адбылася загадзя вызначаная вялікая купля і да т. п.
 Самым надзейным знакам шчасця, па народных паданнях, была
так званая «дзіцячая кашуля» — фрагменты жывой тканіны ў выглядзе
тоненькай плёнкі, якія маглі застацца на галаве або целе дзіцяці. Яе акуратна «здымалі», сушылі і захоўвалі як талісман, які прыносіць поспех.
Пра людзей, у якіх у жыцці ўсё складваецца добра насуперак жыццёвым
перыпетыям, у народзе гаварылі: «У кашулі нарадзіўся».
 Лічылася, што дзіця, якое нарадзілася з доўгімі валасамі, будзе
багатым і шчаслівым.
 Нягоды абяцалі дзіцяці, калі яно з'яўлялася на свет уніз тварам, наперад нагамі або абвітае вакол шыі пупавінай. Лічылася, што ўсё жыццё яно
будзе раздзіраць гэтыя нябачныя путы, якія будуць ускладняць пошук свайго
месца пад сонцам (у сям'і, у вучобе, на працы). Маці неабходна «адчытваць»
такое дзіцяці да года. Калі пупавінай была абкручаная дзяўчынка, то чытаюць малітвы і замовы-абярэгі ў жаночы дзень (серада, пятніца, субота), калі
хлопчык — у мужчынскі дзень (панядзелак, аўторак, чацвер).
 Лічылася, што дзеці, народжаныя ў буру, будуць заўсёды ствараць вакол сябе перадумовы «буры» ва ўзаемаадносінах з людзьмі і ў
сваіх паўсядзённых паводзінах: яны будуць крыклівыя, нявытрыманыя,
непаслухмяныя і, як вынік, нешчаслівыя. Таму народныя лекары раілі
падмешваць святую ваду пасля Вадохрышча ў ночвы пры купанні.
 У народзе верылі, што незаконнанароджанае дзіця будзе ўдачлівым
і шчаслівым. Мала таго, яно і навакольным будзе прыносіць поспех і шчасце. Да такога дзіцяці заўсёды з задавальненнем ішлі ў хросныя бацькі.
Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.
Дарагую Ганначку ЯРАШЭВІЧ з Астраўца, студэнтку
Гродзенскага медуніверсітэта, віншуем з юбілеем і жадаем дзявочага шчасця, поспехаў у вучобе.
Алена і Вольга.

Усміхнемся!
— Ды ну яго, гэты
Егіпет! Ён мне Маскву
нагадвае...
— У сэнсе?
— Ну, кожны пяты
— рускі.
☺
Хо дзяць чут кі,
што на пе ра да чы
«Чакай мяне» ёсць
ад мыс ло вы ан гар,
дзе трымаюць зніклых людзей.

— А ты што
за звер?

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
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