НАПРЫКАНЦЫ

 Суб'ектыў

Яны не вытрымалi i ўпалi з п'едэсталу
...У зале з белымi сценамі мужчына клапатлiва апырсквае з пульверызатара зялёненькi мох, якi пакрывае напаўразбураныя скульптуры пiянера i
пiянеркi, адыходзiць крыху, глядзiць на вынiк, нiбыта гэта не мох, а кветкi на
любiмым балконе... Гэта было першым уражаннем ад выставы «Пiянерская
вытрымка», якая праходзiла у галерэi сучаснага мастацтва «Ў». Прызнацца,
я нават на нейкае iмгненне палiчыла гэтага мужчыну з пульверызатарам
часткай экспазiцыi, такой ненавязлiвай iнсталяцыяй, што дэманструе, якiм
вялiзным i старанна вырашчаным слоем iмху парасло ў нашай рэчаiснасцi
ўсё, звязанае з тым часам... Ды, зрэшты, што дзяўчына, народжаная за год
да развалу СССР, можа ведаць пра пiянераў, што цiкавага можа для сябе
знайсцi на гэтай выставе?
чаго людзi не лянуюцца прыдумваць пра
яго ўсё новыя «страшылкi».
У адным з тэкс таў да выставы, якi
напiсала культуролаг Вольга Раманава, згадваецца пра здабыткi дзiцячага фальклору на «пiянерскую» тэму:
розныя гiс торыi пра труну на колцах,
пляму на сцяне, катлету з чалавечым
пазногцем i iншыя малапрыемныя рэ-

Пасля прагляду фiльма ўсе ўдзельнiкi
выставы маглі прыняць удзел
у адкрытай дыскусii.

Многiя, хто наведвае Мiнск, лiчаць, што ён у нечым амаль як машына часу,
што вяртае цябе ў СССР. У характарах, паводзiнах тых, хто насiў чырвоны
гальштук, так цi iнакш выплывае «пiянерская вытрымка».

Арганiзатары расказалi, што статуi пiянераў (на здымку) лiтаральна выкапалi
з-пад iмху каля Валожынскага раёна.

чы, якi пераказвалiся ў пiянерскiх лагерах.
Не, лепей адысцi ад гэтых «выкапнёвых» пiянераў, хаця б да iншай сцяны.
Тут таксама «манументальныя» пiянеры
i пiянеркi, дакладней, iх фота, зробленыя ў Беларусi, Расii i ва Украiне. На
некаторых здымках — такiя ж «пацярпелыя», як i тыя, што стаяць пад мохам
на выставе, на iншых — пiянеркi з падмаляванымi ўжо ў нядаўнi час вуснамi i
гальштукамi. Ёсць «экзэмпляры», якiм
увогуле «пашанцавала» — iм, як у дзiцячай кнiжцы-размалёўцы, хтосьцi «падарыў» i каляровыя штаны, i кашулю, i
нават скуру на твары не паленаваўся
пафарбаваць. Усё, як належыць: адказны, старанны i дасканалы падыход, каб
бралi прыклад. Выключна пiянерская
рыса!
...Маю маму прынялi ў пiянеры напрыканцы сямiдзясятых. Калi я спыталася ў яе, цi хацела яна насiць чырвоны
гальштук, мама вельмi ажывiлася:
— Не ведаю чаму, але я i ўсе мае
сябры гэтага вельмi чакалi. Зразумела,
не з-за ленiнскiх запаветаў, якiя ўжо i на
той час былi мала актуальнымi. Дзецям

куючы ёй, у «здымках», што мiльгаюць
у галаве, свая колькасць святла, свой
негатыўны цi пазiтыўны фон.
Але ж вернемся да картак, што вiселі
на прышчэпках. На далёкiх шнурах —
«жывыя» фота ўсмешлiвых хлопцаў i
дзяўчат, калектыўныя фотакарткi, дзе
ўсе як адзiн — са смешнымi напружанымi тварамi, а паперадзе — здымкi з
«эксгумацыi» нашых «выкапнёвых».
Тое, што ў пэўным узросце школьнiк
завязвае чырвоны гальштук,
успрымалася натуральна, а вось
адмовiцца ад яго — гэта ўжо была
сенсацыя.
Можа, называць «эксгумацыяй» працэс выкопвання скульптур — гэта ўжо
занадта, але па-iншаму пра змрочныя
здымкi не скажаш.
Вось, у прынцыпе, i ўсе «экспанаты».
А, ледзь не забылася на фiльмы, што
дэманстравалiся ў выставачнай зале
па вечарах. Пра «герояў часу» заўжды здымаюць кiно, вось i пра пiянераў
яно ёсць. Давялося паглядзець стужку Аляксандра Мiты пад назвай «Звоняць, адчынiце дзверы...» Па сюжэце

Адна з iнсталяцый змяшчала ў сябе
фота так званых «манументальных»
пiянераў i пiянерак, зробленыя
ў Беларусi, Расii i Украiне.

дзяўчынка Таня намагаецца адшукаць
каго-небудзь з першых пiянераў (таго
патрабуе яе ўдзел у гуртку «Чырвоныя
следапыты»). Iнтэрнэту, зразумела, у
1965 годзе яшчэ не было, таму ёй даводзiцца проста хадзiць па кватэрах i
задаваць адно i тое ж пытанне. I яна
трапляе ў госцi да вядомага музыканта,
якi, аказваецца, i быў адным з першых
пiянераў:
— Вось мая заметка ў газеце, я тады
быў пiкарам (пiянерскiм карэспандэнтам)! А як падпiсваўся: Бязбожнiк!
...Мая бабуля пiянеркай не была.
Дзяцiнства ў Заходняй Беларусi, якая
пэўны час лiчылася польскай тэрыторыяй, пасля — вайна, а там ужо i скончыўся пiянерскi ўзрост. Затое большасць яе
вучняў насiлi чырвоныя гальштукi (бабуля шмат гадоў працавала ў школе).
Яна расказвала, што калi была яшчэ
зусiм маладой настаўнiцай, кiраўнiцтва
настойлiва раiла правяраць, цi не носяць дзецi крыжыкi. Але ж у кiраўнiцтва
свая справа, яно далёка i заўжды вельмi
занятае, а настаўнiкi, асаблiва калi яны
жывуць у вёсцы, павiнны вучыць дзяцей
сваiх суседзяў, родзiчаў i знаёмых. Неяк
у школу ўсё ж заехаў вялiкi начальнiк i
пачаў «рэйд»: пастроiў клас у шарэнгу,
дэманстратыўна сарваў з шыi ў некалькiх вучняў крыжыкi, пакiдаў iх на зямлю
i паехаў злосны. Не ведаю, як такi цуд
стаўся, але бабуля тады нават вымову
не атрымала...
...Пасля фiльма — дыскусiя. I вiдавочна, усiм, каго бачыла побач, ёсць
што сказаць. Многiя з тых, хто наведвае
Мiнск, лiчаць, што ён у нечым амаль як
машына часу, якая вяртае цябе ў СССР.
У характарах, паводзiнах тых, хто насiў
чырвоны гальштук, так цi iнакш выплывае «пiянерская вытрымка» цi хаця б
настальгiя па такiм мiнулым. Так што
не трэба шмат антуражу, каб узнавiць
у памяцi ўсё вышэйзгаданае, галоўныя
экспанаты — у галаве, у думках таго,
хто на выставу прыходзiў. I не варта
казаць, што «гэта не пра мяне».
Кожны з нас часам «палiвае мох»,
якiм параслi тыя рэчы, што, здавалася
б, хочуць быць выкiнутымi з памяцi.
Ганна ГАРУСТОВIЧ.
Фота Надзеi БУЖАН



ГАРАСКОП ПРЫЧОСАК НА ЛIПЕНЬ
5 лiпеня, пятнiца. Стрыгчы валасы сёння не рэкамендуецца: яны будуць доўга адрастаць i мець
нездаровы выгляд. А фарбаваць валасы сёння можна.
6 лiпеня, субота. Вельмi добры дзень як для
стрыжкi, так i для любых касметычных працэдур.
Вынiк будзе выдатны.
7 лiпеня, нядзеля. Вельмi неспрыяльны для
стрыжкi дзень.
8 лiпеня, панядзелак. Дзень маладзiка для
стрыжкi не падыходзiць — гэтым вы можаце ўкарацiць сабе жыццё.
9 лiпеня, аўторак. Стрыжка сёння спрыяльна адаб'ецца на вашых фiнансах. Iдзiце ў цырульню, калi
адчуваеце цяжкасцi з грашыма. Падстрыжаныя ў
гэты дзень валасы палепшаць свой стан i будуць
расцi хутчэй.
10 лiпеня, серада. Дзень вельмi спрыяльны для
стрыжкi, якая ўмацуе стан здароўя валасоў.
11 лiпеня, чацвер. Падстрыжаныя сёння валасы
ў будучынi стануць нашмат здаравейшымi i мацнейшымi.
12 лiпеня, пятнiца. Наведванне цырульнi здольна прынесцi поспех у шматлiкiх сферах. Стрыжка ў
гэты дзень не толькi палепшыць рост валасоў, але i
прывядзе да павелiчэння дастатку.
13 лiпеня, субота. Вельмi спрыяльны перыяд.
14 лiпеня, нядзеля. Як стрыжка, так i афарбоў-

СЁННЯ
Усход

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

4.45
4.27
4.35
4.41
5.01
5.12

Захад Даўжыня
дня

21.42
21.40
21.33
21.20
21.56
21.47

ЗАЎТРА

Месяц
16.57
17.13
16.58
16.39
16.55
16.35

Апошняя квадра 30 чэрвеня.
Месяц у сузор’і Блізнят.

21 лiпеня, нядзеля. Перыяд
цалкам спрыяльны для ўнясення змен у прычоску.
22 лiпеня, панядзелак. Неспрыяльны перыяд, таму манiпуляцыi з прычоскай лепш
адкласцi.
23 лiпеня, аўторак. Стрыжка можа адмоўна адбiцца на
вашым самаадчуваннi i эмацыйным стане.
24 лiпеня, асяроддзе. Ад наведвання салона варта ўстрымацца.
25 лiпеня, чацвер. Ад любых працэдур з прычоскай лепш адмовiцца.
26 лiпеня, пятнiца. Перыяд усё яшчэ неспрыяльны.
27 лiпеня, субота. Стрыжка можа пагоршыць
эмацыйны i фiзiчны стан.
28 лiпеня, нядзеля. Якiя-небудзь манiпуляцыi,
звязаныя са зменай прычоскi, могуць аслабiць вашы сiлы.
29 лiпеня, панядзелак. Не вельмi добры дзень
для стрыжкi, аднак усе астатнiя касметычныя працэдуры будуць паспяховыя.
30 лiпеня, аўторак. Ад стрыжкi лепш адмовiцца.
31 лiпеня, асяроддзе. Гэты дзень не падыходзiць
для стрыжкi. Але валасы можна зрабiць прыгожымi
пры дапамозе ўкладкi.

Супрацоўнiкi аддзела аховы
пра ва па рад ку i пра фi лактыкi Кастрычнiцкага РУУС
ста лi цы ра зам з бай ца мi
АМАП ГУ УС Мiн гар вы канка ма ў ляс ным ма сi ве паблiзу Маладзечна выявiлi i
лiквiдавалi завод па вырабе
самагону.
Ся мей ная па ра з Ма ла дзечан ска га ра ё на пача ла гнаць
яго яшчэ летась. З ця гам часу
ко ла па куп нi коў па шы ры ла ся
— ад паведна, выраслi i аб'ёмы
вы творчас цi самагону. З гэтай
на годы су жэнцы нават бы лi выму ша ны па шы рыць са ма тужную вытворчасць i пера нес цi яе
з гас па дар чай пры будовы ў лес
— па да лей ад вачэй ад на вяскоў цаў. Аба ро ты са ма го на варэн ня працяг валi павялiч вацца
i апош нiм ча сам да ся га лi ўжо
некалькi тон. Якраз тады да гаспадароў мiнi-завода наведалiся
мiлi цы яне ры. У су жэнцаў бы ло
канфiс кавана i знiшчана 3 780
лiт раў сурагатнай алкагольнай
пра дукцыi.
Сяргей РАСОЛЬКА.

год — нарадзіўся (вёска Пырашава, цяпер Уздзенскі раён)
Фа дзей Ве ня дзік та віч Бул га рын, вя до мы ра сій скі жур1789
наліст, пісьменнік, літаратурны крытык. Выдаваў газеты «Северная
пчела», часопіс «Сын отечества» і іншыя. Аў тар гіс тарычных і дыдак тычных раманаў, нарысаў, тэатральных і літаратурных ліцэнзій,
фельетонаў. Як літаратурны крытык выступаў супраць рэаліс тычнага напрамку ў літаратуры. У рамане «Іван Выжыгін», ва ўспамінах і
некаторых нарысах адлюстроўваў побыт беларусаў. Памёр у 1859
годзе.
год — нарадзіўся Павел Сцяпанавіч Нахімаў — удзельнік кругасветнага плавання на фрэгаце «Крэйсер» і
Наварынскай бітвы, герой Крымскай вайны,
ваенны губернатар Севастопаля, легендарны адмірал рускага флота. «Марская служба, — пісаў гісторык Яўген Тарле, — была
для Нахімава не найважнейшай справай
жыцця, а адзінай справай, інакш кажучы: ніякага жыцця, акрамя марской службы, ён не
ведаў і ведаць не хацеў і проста адмаўляўся
прызнаваць для сябе магчымасць існавання не на ваенным караблі ці не ў ваенным
порце».
год — з наступлення нямецкіх войскаў супраць сіл Цэнтральнага і Варонежскага франтоў пачалася Курская бітва. Распрацаваная гітлераўскім Генштабам аперацыя мела кодавую
наз ву «Цытадэль». У ра ён Кур скай ду гі бы лі сцягну ты лепшыя злучэнні германскай арміі, у войскі паступіла новая тэхніка: знішчальнікі
«Фоке-Вульф-190А», штурмавікі «Хеншэль-129», танкі «пантэра» і
«тыгр», самаходныя ўстаноўкі «Фердынанд». Але нягледзячы на ўсе
намаган ні заха ваць у сак рэце са мо наступлен не, яго да ту, пла ны
гер манска га камандавання бы лі разгада ны савецкім бо кам, а дзяку ю чы разведцы стаў вядомы і даклад ны час пачатку наступлення:
у 2 гадзіны 20 хвілін. За 10 хвілін да артпадрыхтоўкі са пер ніка па
гітлераўскіх войсках быў нанесены магутны артылерыйскі контрудар.
У вы ніку фашысц кія войскі, якіх заста лі знянац ку, змаглі пачаць намечаны наступ на дзве гадзіны пазней. Страты Германіі ў гэтай бітве
скла лі каля 500 тысяч чала век.
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Еўфрасіння ПОЛАЦКАЯ, святая апякунка Беларусі:

«Збірайце добрыя думкі ў сэрцы сваім, як пчала мёд».

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
У беларускім кіно быў упершыню
ўжыты спецэфект. Хоць некаторыя кінакрытыкі лічаць, што каня разарвала
насамрэч.

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,
ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Бацька павучае дарослую дачку:
— Ты павінна давесці свайго хлопца да
вар'яцтва. Толькі ў гэтым стане мужчына
здольны ажаніцца.

Iмянiны
Пр. Ульяны, Генадзя, Яўсея.
К. Зоі, Караліны, Марыі, Антона,
Апанаса, Міхала, Якуба.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. КАРПЕНКА (намеснiк галоўнага рэдактара), В. КЛЮЧНІК
(намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРОТАС (першы
намеснiк дырэктара—галоўнага рэдактара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ
(намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.

У школе на выпускным пабіліся настаўнікі фізкультуры і працы. Перамог
апошні, таму што каратэ — гэта каратэ,
а малаток — гэта малаток.

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 38, 287 17 21, юрыдычнага — 287 19 68,
сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» —
292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 44 12, уласных карэспандэнтаў:
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92,
Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыi: 287 18 81.

Ды забіце вы на гэтыя экзамены.
Дворнік Коля.

http://www.zviazda.by;

Сабака — сябар чалавека, а дэкаратыўны сабачка ў руках — яшчэ і яго мозг.

e-mail: info@zvyazda.minsk.by,

ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ

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

(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Сонца

ванне валасоў дапамогуць наладзiць адносiны з процiлеглым полам.
15 лiпеня, панядзелак. Наведванне стылiста дапаможа прыўнесцi пазiтыўныя змены ў ваша жыццё.
16 лiпеня, аўторак. Стрыжка ў гэты дзень не прынясе маральнага задавальнення, вы можаце штосьцi
страцiць, а то i яшчэ горш — прыцягнуць да сябе
хваробы. Наведваць цырульнiка сёння не рэкамендуецца.
17 лiпеня, серада. Не рэкамендуецца наведваць
цырульню i стрыгчы валасы. Гэтая працэдура можа
пагражаць пагаршэннем здароўя, бо пагаршаецца
сувязь памiж вамi i вышэйшымi сiламi.
18 лiпеня, чацвер. Асаблiва ўдалы дзень для
стрыжкi. Мала таго, што стрыжка зробiць вас значна прывабней, дык яна яшчэ пазбавiць ад негатыўнай энергii, узмоцнiць пранiклiвасць, абвострыць
iнтуiцыю. Дзень таксама спрыяльны для хiмiчнай
завiўкi.
19 лiпеня, пятнiца. Падстрыгаючы валасы ў гэты дзень, вы прыцягнеце да сябе ўдачу, у тым лiку i
матэрыяльную.
20 лiпеня, субота. Сёння асаблiва карысныя
сiлкаванне, расчэсванне, масаж, мыццё валасоў.
Чым гус цей ва ла сы, тым больш ба гац ця. Та му
стрыгчы валасы не рэкамендуецца, гэтая аперацыя можа нашкодзiць i стварыць лiшнiя жыццёвыя
праблемы.

САМАГОН
ЛIЎСЯ РАКОЙ

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.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва
«Беларускi Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.

caricatura.ru

...Сказаць па праўдзе, я нават i не
адразу ўзгадала, што калiсьцi ўсё ж
насiла пiянерскi гальштук. Гэта быў не
класiчны чырвоны «аксесуар»: па iм
iшла зялёная палоска. Ды i як «насiла»: нам з аднакласнiкамi выдалi гэтыя незразумелыя рэчы на лiнейцы ў
чацвёртым класе, я прыйшла дадому i
паклала гальштук у шафу. Назаўсёды.
Пра «пiянерскiя абавязкi» нагадвала хiба што неабходнасць прыбiраць перад 9
Мая тэрыторыю каля помнiка палеглым
у вайну салдатам. Але ж мы i так гэта
рабiлi б, паколькi школа «трымала шэфства» над гэтым месцам. Так i склалася,
што для мяне пiянеры былi нейкiм мiфам са старых падручнiкаў, якiя чыталi
яшчэ мае бацькi. А пiянерская вытрымка — гэта такi загартаваны характар цi
нешта накшталт...
...Гледзячы на «пабiтыя жыццём»
скульптуры, лаўлю сябе на думцы, што
яны з усiмi сваiмi хiбамi (у пiянеркi няма
носа, увесь твар у выбоiнах, пiянеру дасталася яшчэ больш — «падмарафечаны» твар, ды яшчэ i адно плячо некуды
знiкла) нагадваюць помнiкi са старых
могiлак. На iх, здаецца, i не хаваюць нiкога ўжо колькi гадоў, але ўзрост толькi
дадае месцу таямнiчай атмасферы, ад

падабалiся розныя мерапрыемствы:
«касцёр», паходы. Мы добра бавiлi час.
Адмаўлялiся ўступаць у пiянеры вельмi
рэдка, хiба што па рэлiгiйных прычынах.
Тое, што ў пэўным узросце школьнiк завязвае чырвоны гальштук, успрымалася натуральна, а вось адмовiцца ад яго
— гэта ўжо сенсацыя...
Чарговая iнсталяцыя «Пiянерскай
вытрымкi» — фоталабараторыя, а перад ёй — развешаныя на прышчэпках
здымкi. Дарэчы, яшчэ адна асацыяцыя
з назвай — «вытрымка» як тэрмiн у
фотасправе. Гэта час, за якi закрывалася шторка ў фотаапараце. Наладзiў
пэўным чынам гэтую «опцыю» — i вось
табе якасны здымак. Цяпер мы масава
карыстаемся лiчбавай фотатэхнiкай, таму «шторка» гэтая «працуе» часцей у
памяцi тых, каму ёсць што прыгадаць
пра пiянерскае жыццё. I ў кожнага, дзя-

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

5 ліпеня 2013 г.

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ
Па гарызанталі: Куніца. Вавёрка. Норка. Кіса. АрэПа вертыкалі: Расамаха. Спа. Сук. Элада. Драбіны.
лі. Пекла. Бэта. Альфа. Адвакат. Тэатр. Тара. Асадак. Ілька. Калізей. Цынік. Клас. Пат. Крэсла. Рыс. Ваер.
Каложа. Талака. Мак. Бас. Тоніка. Эсхіл. Кар. Нізка. Аск. Шале. Апаш. Лат. Нара. Кадр. Тын. Жако. Абат.
Нагана. Акцыз. Ерэван. Сала. Леер. Амар. Авіяцыя.
Эканоміка. Тар. Жакан. Расплата. Акаралогія.
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