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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск — 4.43 21.33 16.50
Вi цебск — 4.25 21.30 17.05
Ма гi лёў — 4.33 21.23 16.50
Го мель — 4.39 21.10 16.31
Гродна — 5.00 21.46 16.46
Брэст — 5.10 21.38 16.28

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Аляксея, 
Цімафея.
К. Марыяны, Пятра.

Месяц
Апошняя квадра 29.05–04.06.

Месяц у сузор’і Цяльца.
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1 чэрвеня 2016 года.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

2 ЧЭР ВЕ НЯ

1840 год — ство ра ны тэ атр Ду ні на-Мар цін ке ві ча. Гэ та быў 
пер шы бе ла рус кі на цы я наль ны тэ атр су час на га ты-

пу, які аб' яд наў усе ві ды сцэ ніч на га мас тац тва — дра ма тыч ны, 
му зыч ны, ва каль ны і тан ца валь ны. Быў цэнт рам дэ ма кра тыч най 
куль ту ры, ува браў шы тра ды цыі на род на га сцэ ніч на га мас тац тва. 
Ар га ні за ва ны В. Ду ні нам-Мар цін ке ві чам. Іс на ваў у 40-50-х га дах 
ХІХ ст. У тру пу тэ ат ра ўва хо дзі лі сам пісь мен нік Ві кен цій Іва на віч, 
чле ны яго сям'і, зна ё мыя, удзель ні ча лі так са ма вуч ні яго шко лы 
і ся ля не. Па ста ноў кі пры мяр коў ва лі да свят і ўра чыс тых дзён. 
Спе цы яль на для гэ та га дра ма тург пі саў но выя ка ме дыі. У тэ ат ры 
бы лі па стаў ле ны спек так лі «Рэ круц кі на бор» і «Іды лія». Дзень 
па ста ноў кі опе ры «Іды лія» ўпі са ны за ла ты мі лі та ра мі ў гіс то рыю 
бе ла рус ка га тэ ат ра, усёй бе ла рус кай на цы я наль най куль ту ры. 
Тэ атр Ду ні на-Мар цін ке ві ча са дзей ні чаў ста наў лен ню і раз віц цю 
пра фе сій на га тэ ат раль на га мас тац тва 
ў Бе ла ру сі.

1904 год — на ра дзіў ся Джо ні 
Вай смю лер, аме ры кан скі 

плы вец, пя ці ра зо вы чэм пі ён Алім пій скіх 
гуль няў, кі на ак цёр. Су свет ную сла ву і 
фі нан са вы пос пех яму пры нес лі не толь-
кі спар тыў ныя да сяг нен ні. Джо ні Вайс-
мю лер зняў ся ў 16 філь мах пра Тар за на. 
Яго агуль ныя га на ра ры за гэ тыя філь мы 
скла лі 2 міль ё ны до ла раў.

1956 год — 60 га доў та му на ра-
дзіў ся (г. Чаш ні кі) Вік тар Ана то ле віч Ва раб' ёў, бе ла-

рус кі ву чо ны-эка на міст, док тар эка на міч ных на вук, пра фе сар. 
У 1978 го дзе скон чыў БДУ. Вы кла даў у Бе ла рус кай сель гас-
ака дэ міі, з 2004-га — у Бе ла рус кім эка на міч ным уні вер сі тэ це. 
Аў тар на ву ко вых прац па праб ле мах дзяр жаў на га рэ гу ля ван ня 
эка но мі кі, аграр най па лі ты кі і эфек тыў нас ці раз мя шчэн ня вы-
твор чых рэ сур саў.

Алесь ЗВО НАК, па эт:
Вер ча су: глуп ства муд рых не ска сі ла,
Са сцеж кі яс най зайз драсць не звя ла.

Але з ін ша га бо ку, ува соб-
ле ныя ў лі та ра ту ры пу ця ві ны 
жыц ця мо гуць-та кі стаць ру-
ка пі сам — дзён ні кам, ус па-
мі на мі, ліс та мі да род ных і 
бліз кіх. Іх мож на за ха ваць, 
збе раг чы, за ма ро зіць на пэў-
ны час, на ват на веч на. І та кія 
род ныя, зна ё мыя з дзя цін ства 
па хі све жа га се на, шкі пі на-
ру, смак клё цак, кро пу, кме-
ну зноў ажы вуць, хай на ват 
толь кі ў па мя ці ці ва ўяў лен ні 
чы та ча.

Эсэ, мі ні я цю ры, што скла-
лі но вую кні гу пісь мен ні ка з 
Ві цеб шчы ны Сяр гея Руб леў-
ска га, вяр та юць нас у мі ну-
лае, на са мы до сві так жыц ця 
аў та ра, у дзя цін ства, якое 
бу ду чы твор ца пра вёў на 
Ле пель шчы не. Та ды пры езд 
кі на ме ха ні ка на ка ні і па каз кі-
но ў ха це ад на вяс коў цаў быў 
вя лі кім свя там ад ра зу для 
не каль кіх вё сак; най леп шы-
мі ле ка мі ад тэм пе ра ту ры быў 
кам прэс са скры лёч каў буль-
бы на лбе і на ці ран не ад мыс-
ло вай са ма роб най маз зю са 
шкі пі на рам, а са май смач най 
стра вай лі чы лі ся буль бя ныя 
клёц кі «з ду ша мі» (ка ва лач-
ка мі фар шу ці каў ба сы). Для 
су час ных га рад скіх дзя цей 

та кія сло вы, на ват са мі з'я-
вы мо гуць пад ацца эк за тыч-
ны мі. Але для чы та чоў, якія 
на ра дзі ла ся ў кан цы 1980-х 
і ра ней, эсэ Сяр гея Руб леў-
ска га — так са ма ўспа мін, але 
ўжо хут чэй пра дзя цін ства ў 
вёс цы ў ба бу лі.

Тэкс ты з гэ тай кні гі прос-
та ды ха юць цеп лы нёй, шчы-
рас цю і пя шчо тай да род най 
ха ты і вёс кі, да ма ці і бліз кіх 
лю дзей. Аў тар не ску пы на 
ме та фа ры, ён не са ро ме ец-
ца вы каз ваць улас ныя па чуц-
ці, не ба іц ца здац ца за над та 
эма цы я наль ным. Хі ба кры ху 
стрым лі ва ец ца, каб не пус ціц-
ца ў на сталь гію, не сплыс ці на 
хва лях ус па мі наў з су час нас ці 
ў мі нуў шчы ну.

Не ка то рыя эсэ з но вай кні-
гі С. Руб леў ска га ўжо мож на 
бы ло па ба чыць на ста рон ках 
«Звяз ды» (у кры ху ска ро ча-
ным ва ры ян це), а так са ма 
апуб лі ка ва ны мі ў ін шых вы-
дан нях. Маг чы ма, та му аў тар-
скія воб ра зы зда юц ца та кі мі 
зна ё мы мі і род ны мі. А мо жа, 
спра ва не ў паў то ры, а ў іх не-
звы чай нас ці і ары гі наль нас ці? 
На прык лад, воб раз ідэа льнай 
вяс ко вай ха ты і па раў на нне 
сто лі ў ёй з не бам ма лен ства: 

«У ідэа льнай ха це пад ло га і 
столь ад ноль ка ва чыс тыя. 
Бы вае, пад ло га ста но віц ца 
на ват чыс цей шай за столь». 
Гэ та зда ра ец ца, ка лі са ма 
гас па ды ня ха ты ўжо не мае 
да стат ко ва сіл, каб уз няць 
ру кі ўго ру ды са мой вы мыць 
столь. Але та ды на да па мо гу 
пры хо дзяць дзе ці і ўну кі. Збі-
ра ю чы ся ў баць коў скім до ме 
на пя рэ дад ні вя лі кіх свят, яны 
не прос та да па ма га юць ба-
бу лі, але «пра яс ні ва юць не ба 
свай го ма лен ства».

А коль кі цеп лы ні і лю бо ві 
аў тар на дае воб ра зу ўлас най 
ма ці! Шка дуе, што яна ўжо не 
мо жа га да ваць ка ро ву і пар-
сюч коў, на ват ад ку рэй па сту-
по ва ад мо ві ла ся, а каб мець 
хоць ней кі ка рыс ны за ня так 
на род най ся лі бе, на ват ста-
ла апе ка вац ца чмя ля мі, што 
па ся лі лі ся ў апус це лым хля-
ве... І, як гэ та час та бы вае 
з людзь мі, якія ўсё жыц цё 

пра жы лі ў вёс цы, пе ра ехаў-
шы да сы на ў го рад, яна так 
і не звык ла ся з но вым ла дам 
жыц ця, так і не знай шла за-
ня тку ў ква тэ ры...

Вель мі ці ка вае і ліс та ван-
не пісь мен ні ка з ма ці. Ёй ён 
пі саў ліс ты амаль усё жыц цё. 
У прад мо ве да пад бор кі пісь-
маў Сяр гей Руб леў скі пі ша, 
што не ад ра зу зра зу меў каш-
тоў насць ма ту лі ных до пі саў, 
мно гія з іх не зва рот на стра-
ча ныя, але мно гія і аца ле лі, 
аку рат на скла дзе ныя ў сто-
сі кі ў шуф ля дзе пра цоў на га 
ста ла. Ме на ві та іх мы мо жам 
па чы таць ця пер. А так са ма 
па гля дзець «вяс ко выя кар-
цін кі», якія ба бу ля ма ля ва ла 
для ўну чак (до чак аў та ра), 
каб па це шыць ма лых доў гі-
мі зі мо вы мі ве ча ра мі. Гэ тыя 
вы явы хоць і прос тыя, на іў-
ныя, але па каз ва юць та лент, 
сціп лыя па мкнен ні звы чай най 
вяс ко вай жан чы ны.

Ду ма ец ца, гэ тая кні га 
пры цяг не ўва гу мно гіх бе ла-
ру саў. Тут на ма ля ва ны воб-
ра зы ад на вяс коў цаў Сяр гея 
Руб леў ска га, лю дзей, якія 
ўжо на заў сё ды ады шлі ў веч-
насць; ад люст ра ва ны прад-
ме ты по бы ту і за вя дзён кі, 
што ста но вяц ца му зей ны мі 
прад ме та мі і пе ра тва ра юц ца 
ў мёрт выя згад кі. Тут гас па да-
раць сціп ласць, спа кой, свя-
тасць і не па хіс насць прос тай 
вяс ко вай ха ты. Свет лай — як 
са мо не ба, ад веч най — як са-
мо жыц цё.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.
vesіaluha@zvіazda.by
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З пры го жай да тай, з днём на ро дзі наў З пры го жай да тай, з днём на ро дзі наў 
шчы ра він шую да ра гую пля мен ні цу шчы ра він шую да ра гую пля мен ні цу 
На тал лю Іва наў нуНа тал лю Іва наў ну  СМО ЛІЧСМО ЛІЧ з Мін ска!  з Мін ска! 
Зы чу ўся го са ма га Зы чу ўся го са ма га 
най леп ша га най леп ша га 
на доў гія га ды — на доў гія га ды — 
і до ма, і на пра цы!і до ма, і на пра цы!
Т.І. Но вік, г. СлуцкТ.І. Но вік, г. Слуцк

Экс ліб рыс «Звяз ды»Экс ліб рыс «Звяз ды»  ��

«ЖЫЦ ЦЁ — НЕ РУ КА ПІС»
Сяр гей Руб леў скі. Ма мін шэпт пад аб ра за мі: 
эсэ, мі ні я цю ры, пісь мы. — Ві цебск: 
Ві цеб ская аб лас ная дру кар ня, 2016. — 240 с.

Па га джу ся з аў та рам: жыц цё скла да на па раў наць з 
ру ка пі сам. У ім нель га пе ра пі саць раз дзел, вы крас ліць 
ра док, на ват сло ва па пра віць ці, як ка заў Ула дзі мір 
Ка рат ке віч, «і кос кі не зру шыць». Толь кі тут га вор ка 
не пра над звы чай ную прын цы по васць аў та ра, а пра 
ня ўмоль насць лё су і не маг чы масць ад гар нуць на зад 
пра жы тыя ста рон кі.

Каб раз вя заць са бе ру кі 
на вы хад ныя, мы з жон кай 
па чы на ем сва рыц ца яшчэ ў 
чац вер, у край нім вы пад ку 
ў пят ні цу. У су бо ту ра ні цай 
жон ка з'яз джае быц цам да 
ма мы, а я — быц цам на ры-
бал ку.

— Столь кі слоў ёсць, каб 
апі саць жан чы ну, якая не 
хо ча сек су: ха лод ная, фры-
гід ная, ле дзя ная... Але ці 

мо жаш ты ус пом ніць хоць 
бы ад но сло ва, якое апіс-
вае муж чы ну, які не хо ча 
сек су?

— Мёрт вы?..

Ма лень кая па ра да. Ка-
лі за праў ля е це карт рыдж 
пер шы раз у жыц ці, як я, 
па чы най це з па раш ку жоў-
та га ко ле ру — ён ляг чэй за 
ўсё ад мы ва ец ца са ста ла і 
шпа лер.

Фес ты валь ныя 
«фіш кі»

З на го ды 
ХІ Рэс пуб лі кан ска га 
фес ты ва лю 
на цы я наль ных куль тур 
у Грод не са бра лі ся 
на ўжо тра ды цый ны між на род ны пле нэр 
11 мас та коў з Бе ла ру сі, Літ вы, 
Поль шчы і Укра і ны.

Іх гас цін на су стрэ лі гас па да ры аг ра ся дзі бы «Ка-
ра лін скі фаль ва рак Ты зен гаў за» Па вел і На тал ля 
Клі му кі, а тэ май тво раў удзель ні каў пле нэ ру «Грод-
на — да рог скры жа ван не», які пры све ча ны 20-год-
дзю фес ты ва лю на цы я наль ных куль тур, ста нуць 
роз ныя «фіш кі» го ра да над Нё ма нам і яго на ва кол-
ля. Вы ста ва гэ тых па лот наў ад кры ец ца 4 чэр ве ня ў 
Гро дзен скай вы ста вач най за ле.

А мясцовыя хле ба пё кі для ўдзель ні каў і гас цей 
фес ты ва лю пад рых та ва лі шэ раг но вых кан ды тар-
скіх вы ра баў, ся род якіх вя лі кія су ве нір ныя пер ні кі 
з вы явай гер ба Грод на ў па да рун ка вай упа коў цы, 
муч ныя ла сун кі ў фор ме фес ты валь най квет кі, сэр-
цай каў і коль цаў. Эмб ле ма фес ты ва лю ўпры го жыць 
пі ра гі і ка ра ваі.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК. prakopchіk@zvіazda.by Ма
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