
6 жніўня 2013 г.НАПРЫКАНЦЫ8

 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 5.32 20.58 15.26
Вi цебск — 5.16 20.52 15.36
Ма гi лёў — 5.22 20.48 15.26
Го мель — 5.25 20.39 15.14
Гродна — 5.48 21.12 15.24
Брэст    — 5.55 21.07 15.12

Iмянiны
Пр. Хрысціны, Барыса, Георгія, 
Глеба, Давыда, Рамана.
К. СПАС (Перамяненне Пана), 
Славаміра, Сцяпана.

Месяц
Маладзік 7 жніўня. 
Месяц у сузор’і Льва.
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Па га ры зан та лі: Тра гік. Сту па. Дэ ка. Ма ляр. Ні ка. 
То на. Алад ка. Ром. Каль мар. Апу ка. Ар кан. Ра па. Ма ка-
ка. Ву жа ка. Са ла та. Ноч. Боб. Лу бін. Ле кар. Цюк. Са ва. 
Стра ха. Ка мяк. «Рэ но». Атол. Кан та та. Аў та мат.

Па вер ты ка лі: Да ру нак. Мыс. Алей. Ка лок. Ана бас. 
Смык. То ра. Грыф. Араб. Мой ра. Апа рат. Кід ман. Мэ та. 
Ла рок. Звя но. Сак ля. Ко ла. Ра ман. Лёс. Гу ру. Амур. 
Ка па ні ца. Крап. Ко нюх. Стру на. Амач. Кан цэрт.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АД КА ЗЫ

Стас Мі хай лаў за мі ну лы год за ра біў 
18 міль ё наў до ла раў.

Больш гро шай у жан чын ада браў 
толь кі Сяр гей Маў ро дзі.

Адэ са, Пры воз.
— Коль кі каш туе гэ ты па кет ву га лю?
— 40 грыў няў.
— А так, каб я дрэн на пра вас не ду маў?
— 25.

Пад на ча ле ныя мя не лю бяць. Ба яц ца 
не лю біць...

— Мі ко ла, а ча го гэ та ў ця бе ўсе па-
тэль ні без ру чак?

— А ў мя не, Са ша, жон ка — тэ ні сіст-
ка...

Дзень Хі ра сі мы. Су свет ны дзень ба раць-
бы за за ба ро ну ядзер най зброі. 6 жніў ня 
1945 го да аме ры кан ская авія цыя пад верг-
ла бам бар дзі роў цы япон скі го рад Хі ра сі-
му, упер шы ню ў гіс то рыі ўжыў шы атам ную 
зброю су праць лю дзей.

1517 год — Фран цыск Ска ры на ў Пра зе 
вы даў пер шую кні гу Біб ліі на ста ра-

жыт най бе ла рус кай мо ве — «Псал тыр» («Пес-
ни ца ря Давида еже сло вуть Псал тырь»).

1881 год — у шат ланд скім мяс тэч ку 
Лох філд на ра дзіў ся бак тэ ры ё лаг 

Аляк сандр Фле мінг. З пер шых кро каў у на ву-
цы ён быў апан та ны ідэ яй, што ўсё жы вое мае 
ўлас ныя ахоў ныя ме-
ха ніз мы, інакш ні што 
не маг ло б іс на ваць: 
бак тэ рыі бес пе ра-
шкод на ўры ва лі ся б 
у ар га нізм і зні шча-
лі яго. По шу ку гэ тых 
ме ха ніз маў Фле мінг 
пры свя ціў жыц цё. Як і мно гім ву чо ным, яму да-
па маг лі пос пех і вы па дак. У ла ба ра то рыі Фле-
мін га яго га лоў ным во ра гам бы ла цвіль. Ні ко му 
не пры хо дзі ла ў га ла ву вы ка рыс тоў ваць гэ ты 
«бруд» у ба раць бе з хва ро ба мі. Ад ной чы ў ад-
ным з куб каў Фле мінг вы явіў цвіль, ва кол якой 
бак тэ рыі не раз мна жа лі ся. Ад дзя ліў шы цвіль, 
ён уста на віў, што «бу лён, на якім раз рас ла ся 
цвіль, на быў вы раз на вы яў ле ную здоль насць 
ду шыць рост мік ра ар га ніз маў». Так у 1928 го-
дзе быў ад кры ты пе ні цы лін. Пе ні цы лін па клаў 
па ча так но вай эры ў ме ды цы не — ля чэн ню 
хва роб ан ты бі ё ты ка мі. За ўсю гіс то рыю ча ла-
вец тва не бы ло ў све це ле каў, якія вы ра та ва лі б 
столь кі жыц цяў. За сваё ад крыц цё Фле мінг быў 
уга на ра ва ны Но бе леў скай прэ міі. У Грэ цыі, дзе 
бы ваў на ву ко вец, у дзень яго смер ці аб вяс ці лі 
на цы я наль ную жа ло бу, а ў іс пан скай Бар се ло-
не ўсе кве тач ні цы го ра да вы сы па лі квет кі са 
сва іх ко шы каў да ме ма ры яль най дош кі з іме-
нем вя лі ка га бак тэ ры ё ла га і «ўра ча ста год дзя» 
Аляк санд ра Фле мін га.

1938 год — 75 гадоў таму на ра дзіў ся (г. 
Мар' і на Гор ка Пу ха віц ка га ра ё на) 

Ігар Мі хай ла віч Лу ча нок, бе ла рус кі кам па зі тар, 
за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі, на род-
ны ар тыст Бе ла ру сі (1982), на род ны ар тыст 
СССР (1987), пра фе сар. У «за ла ты» пе сен ны 
фонд кра і ны ўвай шлі яго пес ні «Мой род ны 
кут», «Спад чы на», «Ве ра ні ка», «Жу раў лі на Па-
лес се ля цяць», «Вальс друж бы» і мно гія ін шыя. 
Лаў рэ ат прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла Бе ла ру-
сі (1967), прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла (1972), 
Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі (1976).

Фё дар ЯН КОЎ СКІ, лінг віст, пісь мен нік:
«Ка лі ро біш доб рае і ро біш доб ра, не ча-
кай і не шу кай са бе спа кою».
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Ён ра ней 
хі рур гам быў!..

У ра ён ным цэнт ры ад кры ла ся 
вы ста ва «Му зы ка га бе ле ну». 
Ра бо ты мін скай мас тач кі Ма-
рыі Ба ры сен кі раз ме шча ны ў 
дзвюх за лах ра ён на га му зея 
імя Бя лы ніц ка га-Бі ру лі.

Га бе ле ны Ма рыі Ба ры сен кі 
— гэ та не прос та ці ка выя ідэі 
і сю жэ ты, але так са ма спа лу-
чэн не не звы чай ных тэх нік, ка лі 
ў па лат но ўпля та юц ца са мыя 
роз ныя ма тэ ры я лы (на прык-
лад, ка вал кі жа ле за) і на ват 
му зыч ныя ін стру мен ты. Мяр-
ку ец ца, што асаб лі вай ува гай 
на вед ні каў бя лы ніц кай вы ста-

вы бу дзе ка рыс тац ца трып ціх 
«Жоў тая пад вод ная лод ка» з 
ары гі наль най пад свет кай. Са-
ма Ма рыя, да рэ чы, рас каз ва ла, 
што пра цуе над сва і мі тво ра мі 
пад «Бітлз», і ўпэў не на, што іх 
му зы ка ўво гу ле змя ні ла свет.

Мас тач ка па ка жа ў Бя-
лы ні чах 15 ра бот. Бі лет на 
вы ста ву каш туе сім ва ліч ных 
гро шай. Ідэя вы ста вы на ле-
жыць лі да ру бя лы ніц ка га гур-
та Whіte Nіght Blues Юрыю 
Не сця рэн ку. Гэ ты му зыч ны 
ка лек тыў і за про ша ныя гос-
ці з гру пы «Балц кі суб страт» 
за бяс пе чы лі жы вую му зы ку 
на ад крыц ці вы ста вы.

Уво гу ле та кая вы ста ва 
не тра ды цый ная для рэ гі ё на, 
бо пуб лі цы на Ма гі лёў шчы-
не звы чай на прад стаў ля юць 
ака дэ міч ныя мас тац кія плы-
ні. Тым больш што вы ста ва 
пра хо дзіць у му зеі, які но сіць 

імя Ві толь да Бя лы ніц ка га-Бі ру лі. 
Сла ву ты мас так, які на ра дзіў ся 
на Бя лы ніч чы не ў 1872 го дзе, пі-

саў ня яр кія, вы тан ча ныя і вель мі 
кла січ ныя пей за жы.

— Уся му свой час, — пра ка мен-
та ваў Юрый Не сця рэн ка. — Мне 
зда ец ца, што Бя лы ніц кі-Бі ру ля быў 
для свай го ча су пра грэ сіў ным ча-
ла ве кам, і ён бы аба вяз ко ва зра зу-
меў сучасныя но выя твор чыя ідэі, 
якія не аба вяз ко ва па він ны быць у 
звык лым рэ чы шчы.

На за крыц ці вы ста вы, на пры-
кан цы жніў ня, му зы кан ты абя ца-
юць яшчэ адзін «жы вы» кан цэрт 
для бя лы ніц кіх ама та раў джа за, 
блю за і «Бітлз».

Іло на ІВА НО ВА

�

ЛЕС ВІ ЦА
Жы ва піс Ва шчан кі мне спа да баў ся 

ад ра зу і на заўж ды. Упер шы ню я той 
жы ва піс уба чыў на вы ста ве ў Бе ла-
рус кім дзяр жаў ным мас тац кім му зеі. 
На ро ду бы ло шмат. Я прый шоў ра зам 
з ма ці па за пра шэн ні свай го та га час-
на га на стаў ні ка — Сяр гея Кат ко ва. 
Ён вы ста віў лет ні на цюр морт з гры ба-
мі і ры баю, а Ва шчан ка вы ста віў кар-
ці ну з ма ла дым ча ла ве кам, які ня се 
лес ві цу. За ла ты ча ла век нёс за ла тую 
лес ві цу. А над лес ві цай ля це лі пташ-
кі, а пад ёю бег са ба ка. Усё на во кал 
ча ла ве ка бы ло вох рыс та-за ла тое, 
як ско ша нае ў ве рас ні жыт нё вае по-
ле. Для ся бе я на зы ваю тую кар ці ну 
«Лес ві ца ў не ба».

ВОБ ЛА КА
На чар го вай вы ста ве ў Па ла цы 

мас тац тваў з'я ві ла ся па лат но Ва-
шчан кі, на якім бы ло зя лё нае не ба з 
ру жо вым воб ла кам, што ўзды ма ла-
ся над ле сам. Пра «Воб ла ка» пуб лі-
ка за га ва ры ла. Ка за лі, што нех та са 
сту дэн таў ра ней за Ва шчан ку ўба чыў 
і на пі саў ру жо вае воб ла ка ў зя лё ным 
не бе. На зы ва лі на ват ім ёны. Аса біс та 
я не пом ніў, каб нех та пі саў і па каз ваў 
па доб нае воб ла ка. Зрэш ты, шко ла 
пра цуе дзе ля агуль най спра вы. Зболь-
ша га вуч ні пе рай ма юць май стэр ства 
ў вы клад чы каў, але ж і вы клад чы кам 
па трэб ны све жыя ўра жан ні і дзёрз кія 
по шу кі, якія пры но сяць у май стэр ню іх 
вуч ні. Я так і не ад шу каў жы ва піс ца, 
які пер шы ўба чыў ру жо вае воб ла ка 
над чор на-зя лё ным ле сам, але я доб-
ра за пом ніў воб ла ка Ва шчан кі.

СТЫЛЬ
Гаў ры ла Ва шчан ка ўвай шоў 

у мас тац тва як на ва тар, ства рыў 
ўзо ры жы ва пі су ў су ро вым сты лі. 
Ка лі стан ко выя кар ці ны па ка за-
лі, што Ва шчан ка здоль ны ра біць 
аб агуль не ныя і ма ну мен таль ныя 
воб ра зы. Ён атры маў за мо вы на 
сце на пі сы. У сва іх рос пі сах ства-
раль нік су ро ва га сты лю ўсё ж 
за стаў ся най перш лі ры кам, яго-
ны ма ну мен та лізм лі рыч ны, і ў ім 
ня ма ўсё раз бу раль ных под ыхаў 
су свет ных ка та строф. Лі рыч ны 
ма ну мен та лізм — вы на ход ніц тва, 
якое на ле жыць ме на ві та Ва шчан-
ку, і гэ тае ад крыц цё знай шло пра-
цяг у твор час ці шмат лі кіх ін шых 
бе ла рус кіх ма ну мен та ліс таў. Та му 
мож на ска заць, што Гаў ры ла Ха-
ры то на віч змог ства рыць улас ную 
шко лу ма ну мен таль на-дэ ка ра тыў-
на га мас тац тва.

МЯ НУШ КА
Свай го вы клад чы ка Ва шчан ку сту-

дэн ты на зы ва лі дзі ця чым і пя шчот ным 
сло вам «ва ва». Ва ва пры хо дзіў... Ва-
вы сён ня не бу дзе... Ва ва ска заў! Да-
рэ чы, усё ска за нае за гад чы кам ка-
фед ры ма ну мен таль на га мас тац тва 
Гаў ры лам Ха ры то на ві чам Ва шчан кам 
для ма ла дых бе ла рус кіх ма ну мен та-
ліс таў бы ло за ко нам.

КРАЯ ВІ ДЫ
Ва шчан ка лю біць края ві ды. Яму 

шмат да во дзі ла ся ез дзіць у скла дзе 
мас тац ка га са ве та, які пры маў зроб-
ле ныя ма ну мен таль ныя за ка зы. Усе 
рос пі сы, ма за і кі, віт ра жы, ме ма ры я-

лы трэ ба бы ло ацэнь ваць. Ва шчан-
ка ацэнь ваў, ез дзя чы з ка ле га мі на 
аў то бу се. У яго бы ло сваё мес ца, ён 
лю ба ваў ся края ві дам праз ла ба вое 
шкло. Ад на го ра зу на мес ца Ва шчан кі 
сеў Алег Ха ды ка і пра па на ваў Гаў ры лу 
Ха ры то на ві чу сес ці по бач, ба ла зе — 
мес ца ж два. На што Ва шчан ка ска-
заў, што Ха ды ка бу дзе за мі наць лю ба-
вац ца края ві да мі. Ха ды ка стра шэн на 
абу раў ся гэт кім вы гнан нем з крэс ла, 
вы гнан нем ад ла ба во га шкла, вы гнан-
нем з мас та коў скай элі ты. Абу рац ца 
ён па абу раў ся, але са сту піў, што ра-
зум на, бо тры маць Гаў ры лу Ва шчан ку 
ў во ра гах — не бяс печ на.

ЯПО НІЯ
Ка лі Ва шчан ка вяр нуў-

ся з па да рож жа ў Япо нію, 
дык рас ка заў пра тры 
здзіў лен ні. Япо нія бы ла 
зу сім чу жой і на ват ва-
ро жай кра і най, аж но па-
куль ён не па тра піў у двор 
там тэй шай ака дэ міі мас-
тац тваў. Ся род мас та коў, 
вы клад чы каў і сту дэн таў 
ён ад чуў ся бе сва ім. Дру-
гое здзіў лен не спа ра дзі лі 
цэ ны на тво ры мас тац тва. 
Ва шчан ка не змог на быць 
са бе на ват са мы ма лень кі і 
са мы прос цень кі ма лю нак. 
Не ха па ла срод каў. Япо-
нія і та ды бы ла, як і ця пер, 
вель мі да ра гой кра і най, у 
якой вы со ка ацэнь ва ла-
ся ўсё, і на ват су час нае 
мас тац тва ма ла вя до мых 
твор цаў. Трэ цяе вя лі кае 

здзіў лен не і рас ча ра ван не ад чуў Ва-
шчан ка і ў там тэй шым му зеі вы яў лен-
ча га мас тац тва. Ён спа дзя ваў ся па-
ба чыць там не злі чо ныя скар бы япон-
скай куль ту ры ад ча соў ста ра жыт ных 
да на шых дзён. За мест доў га ча ка ных 
скар баў яго там су стрэў не шмат лі-
кі збор па лот наў рус ка га мас та ка з 
та ва рыст ва «Пе ра соў ні кі» — Ма коў-
ска га. У пра стор ным і свет лым му зеі 
па каз ва лі толь кі Ма коў ска га, а ўсё 
ас тат няе бы ло сха ва на ў за па сні кі. 
На вы ста ве бы ло і вя до мае па лат но 
«Дзе ці, што ўця ка юць ад на валь ні-
цы». На яў насць вя до мых «Дзя цей...» 
зу сім не су це шы ла Гаў ры лу Ха ры-

то на ві ча, які так і не па ба чыў ары гі-
наль ных шэ дэў раў Ха ку сая, Хі ра сі га 
і Ута ма ра.

ША РАЯ ГА ДЗІ НА
Ва шчан ка шмат ра зоў ка заў, што 

лю біць за дум ваць кар ці ны ў ша рую 
га дзі ну. У паў змро ку яму доб ра ду ма-
ец ца. Са мы твор чы на строй у Гаў ры-
лы Ва шчан кі з'яў ля ец ца ў час па між 
днём і ноч чу. Мне бы ло цяж ка зра зу-
мець яго, бо мая твор чая ак тыў насць 
пры па дае на ра ні цу, а ўспыш кі аза-
рэ ння з'яў ля юц ца ў не прад ка заль ны 
час. Ша рую га дзі ну заў сё ды ўсхва ляў 
Ле а нар да. Ён лі чыў, што ўсе рэ чы ў 
гэт кі час на бы ва юць сваё са праўд нае 
аб ліч ча, якое не ска жа юць гус тыя це ні 
і моц нае свят ло. У мя не ў паў змро ку 
скла да ец ца ад чу ван не, што я не ча га 
іс тот на га не да бач ваю і не да чу ваю. У 
ша рай га дзі не мне яшчэ і сум на. Але ў 
апа вя дан нях Ва шчан кі я па чуў га лоў-
нае — за клік ад шу каць свой улас ны 
твор чы час і бе раг чы яго.

БУ ДАЎ НІ КІ
Ча ла век бы вае не за да во ле ны 

тым, што ён ме на ві та та кі, а не ін шы. 
Да свай го ча ла ве ча га яму кар ціць да-
даць чу жо га. І ад сюль — ча ла век-ры-
бі на, ча ла век-птуш ка, ча ла век-змяя... 
Пра га да да ван ня пад штур хоў вае вы-
на ход ні каў да ад крыц цяў. Ча ла век лё-
тае, пла вае, поў зае пад зям лёю, але 
так і не па збаў ля ец ца не за да во лен-
нас ці. Яго бян тэ жыць смя рот насць. 
Ча ла век вы дум ляе бес смя рот насць 
ду шы, вы дум ляе ўваск ра шэн не, але 
су па ко іц ца не мо жа. Свае су мне вы 
на конт бес смя рот нас ці ён ха вае ў ла-

бі рын тах рэ лі гій ных ін сты ту таў. Ча ла-
век бу дуе са бо ры, каб ча со ва за быц-
ца пра веч нае не быц цё. На пэў ны час 
яму тое ўда ец ца. Пры нам сі, гэ та ўда-
ва ла ся зра біць май му вы клад чы ку 
Гаў ры лу Ва шчан ку. Ён не каль кі ра зоў 
рас па вя даў ад ну і тую ж гіс то рыю... 
На бу доў лі са бо ра ў ра бо чых спы та лі, 
што яны ро бяць... «Цэг лу на шу...» — 
ад ка заў адзін. «Сця ну фар бую...» — 
ска заў дру гі. Трэ ці аб вяс ціў: «Бу дую 
са бор!» Ва шчан ка агі та ваў мя не, як 
і ас тат ніх сва іх вуч няў — бу да ваць 
са бор. Як ву чань, я му сіў па га дзіц ца 
з на стаў ні кам, але як мас так, я фар-
ба ваў сця ну. Лепш ска заць, што ты 
фар бу еш сця ну, чымсь ці га на рыс та 
ду маць: ні бы та ма лю еш Бо га, ад каз-
на га за тваю спа ку та ва ную і бес смя-
рот ную ду шу.

МА ТЭ РЫ Я ЛЫ
Ёсць ма тэ ры я лы, у якіх мас так рэа-

лі зоў ва ец ца най леп шым чы нам. Не-
ка му да стат ко ва па пе ры і прос та га 
алоў ка, як Юрыю Вы хад ца ву. Ка мусь-
ці па трэб на смаль та для вы кла дан ня 
шмат мет ро вых ма за ік, як Аляк санд-
ру Кі шчан ку. Хтось ці вы бі рае ігол ку і 
цынк для афор таў, як Ар лен Каш ку рэ-
віч. Гаў ры ла Ва шчан ка лю біць па лат-
но з алей най фар бай, сця ну з вос кам, 
віт раж нае шкло і па пе ру з аква рэл лю. 
У Ва шчан кі шмат лю бі мых ма тэ ры я-
лаў. У кож ным з іх ён рэа лі зоў вае свае 
за ду мы вель мі пра фе сій на. Улас на, 
ма тэ ры ял для Ва шчан кі ні ко лі не быў 
са ма мэ таю. Ён — сро дак. Воб ра зы 
Ва шчан кі лёг ка пе ра хо дзяць з аква-
рэ ляў у віт ра жы і эн каў сты кі. Мо жа, 
на ват і за над та лёг ка.

ЭЛЕ МЕН ТЫ
Кар ці на скла да ец ца з эле мен таў, і ў 

Гаў ры лы Ва шчан кі свой не паў тор ны на-
бор та кіх эле мен таў... Шы я ны — кар зі-
ны з вуз кім гор лам для за хоў ван ня зер-
ня (па ле шу кі іх пля лі з ла зы і са ло мы). 
Бус лы — гас па да ры па лес ка га не ба. 
Сла неч ні кі — да ні на бо га абра на му Ван 
Го гу. Бла кіт нае во ка — якое за ўва жа еш 
у аў та парт рэ тах, парт рэ це сы на Кос ці-
ка і шмат лі кіх ін шых парт рэ тах. Аб ло кі 
— яны на па лот нах Ва шчан кі цяж кія, 
поў ныя жыц ця дай нас ці і мо цы. Хлеб у 
круг лых, вя лі кіх, як пра пя чы, бо ха нах. 
Ду бы доб рыя, як і ўсе бе ла рус кія во-
ла ты. Конь, які ча кае свай го верш ні ка. 
Спа ні эль — ад да ная доб ра зыч лі васць.

СПА БОР НІЦ ТВЫ
Ва шчан ка, як і боль шасць прад-

стаў ні коў у на шым су ро вым сты лі 
1960-х, спа бор ні чаў з Са віц кім. Ка лі 
та лент Мі ха і ла Са віц ка га ўва саб ляў ся 
ў тра гіч ных сю жэ тах, дык та лент Ва-
шчан кі быў на скрозь лі рыч ны. Са віц-
ка га на тхня ла твор часць Ян кі Ку па лы, 
а Ва шчан ку — Яку ба Ко ла са. Ва шчан-
ка, як і Ко лас, увесь зям ны, хлеб ны і 
за ла ты. Са віц кі, як і Ку па ла, ня бес-
ны, зор ны і ха лод ны. У ма ла до сці ў 
свае на стаў ні кі я вы браў Ва шчан ку, 
як паз ней вы браў у свае ўзо ры Ко ла са 
і Баг да но ві ча, а не браў дэ ма ніч на га 
Ку па лу і пя кель на га Са віц ка га. На цюр-
морт Ва шчан кі, на зва ны ко ла саў скім 
рад ком «Мой род ны кут», я і за раз 
лі чу ад ным з най леп шых па лот наў у 
бе ла рус кім вы яў лен чым мас тац тве.

Адам ГЛО БУС
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Паважаная Алена Адамаўна НЕСЦЯРОВІЧ!

Сёння ў цябе — юбілей, цудоўнае свята ў жыцці. З гэтай на-
годы прымі самыя сардэчныя віншаванні і самыя 

шчырыя пажаданні выдатнага настрою, душэўнага 
цяпла, шчасця, дабрабыту, доўгіх гадоў жыцця.
Няхай будзе добрым здароўе,
Светлым будзе твой кожны дзень,
Каб з такім жа цудоўным настроем
Сустрэць чарговы юбілей.

З вялікай павагай Надзея Вячэрская.
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