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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 7.26 18.26 11.00
Вi цебск — 7.17 18.14 10.57
Ма гi лёў — 7.16 18.16 11.00
Го мель — 7.11 18.15 11.04
Гродна — 7.41 18.42 11.01
Брэст    — 7.40 18.44 11.04

Iмянiны
Пр. Івана, Уладзіміра, Ціхана, 
Яфрэма.
К. Анастасіі, Арнольда, Багдана, 
Вінцэнта, Людвіка, Яна.

Месяц
Першая квадра 12 кастрычніка. 
Месяц у сузор’і Стральца. 
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Па га ры зан та лi: Фо рум. Каш тан. Ро ба. Ка зу ля. Ку-
тас. Гiт. Iма га. Урна. Вi та мiн. Дуб. Ата ра. Аста. Чы та. 
Бор. Ка ша ра. Ка на па. Рух. Бек. Ма рал. Ка мар. Ном. 
Кам са. Смя та на. Лем. Ду ма. Клён. Га рэ за. Да ку мент.

Па вер ты ка лi: Баг да но вiч. Кекс. Ка тэт. Аба бак. 
Тэмп. Опе ра. Ры зы ка. Грак. Асi на. Свед ка. Ма роз. Мул. 
Ува га. Мёд. Ка бул. Са та на. Яга да. Мiм. Ха та. Ту ба. 
Ста ра на. Нiт. Ру лон. Бя ро за. Алах. Ма ла хiт.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

С
кл

аў
 А

н
д

р
эй

 М
ІХ

А
Й

Л
А

Ў
.

Вя лi кая прось ба! Сту дэн ты, якiя ву-
чац ца ў ме ды цын скiх ВНУ, — ву чы це ся, 
ка лi лас ка!

— Жо ра, ты хроп!
— Я не хра пу. Мне сняц ца ма та цык лы.

Пра вi ла Ста ро га Ха та бы ча: «Па до рыш 
мне пе ну для га лен ня, за ста неш ся на цэ-
лы год без па да рун каў».

Адэ са, на днi на ра джэн ня:
— Ча го б та бе, Фi ма, та ко га па жа даць, 

каб по тым моц на не зайз дрос цiць?

Атры маў вiн ша ван нi з па жа дан ня мi ўся го 
са ма га доб ра га, цёп ла га, свет ла га. За доб-
рае, вя до ма, дзя куй, а вось свет лае i цёп лае 
пi це са мi — я люб лю цём нае i ха лод нае!

1708 год — 305 га доў та му ў 
Паў ноч ную вай ну (1700-

1721) ка ля вёс кі Ляс ная (ця пер Слаў-
га рад скі ра ён Ма гі лёў скай воб лас ці), 
па між ра сій скі мі вой ска мі (12 тыс. ча-
ла век, 30 гар мат) і швед скім кор пу-
сам А. Ле вен гаў пта (16 тыс. ча ла век, 
17 гар мат) ад бы ла ся так зва ная Ляс-
нян ска га біт ва. Ра сій скі мі вой ска мі 
ка ман да ваў не па срэд на Пётр І, а так-
са ма Аляк сандр Мен шы каў. Швед скі 
кор пус ру хаў ся з Ліф лян дыі з або зам 

бо еп ры па саў і хар чоў на злу чэн не з 
асноў ны мі сі ла мі Кар ла XІІ. Су стрэў-
шы ся з рус кі мі вой ска мі, шве ды за ня-
лі па зі цыю на паў ноч ны за хад ад вёс-
кі, збу да ваў шы ў ты ле ума ца ван ні з 
ва зоў. Па ло ву або зу і 3 ты ся чы ча ла-
век Ле вен гаўпт на кі ра ваў да Пра пой-
ска (Слаў га ра да). Біт ва пра цяг ва ла ся 
5 га дзін з пе ра мен ным пос пе хам, ад-
нак шве ды бы лі вы му ша ны па кі нуць 
асноў ную па зі цыю і ад сту піць пас ля 
па ды хо ду да рус кіх вой скаў 4-ты сяч-
на га атра да. Ле вен гаўпт, па кі нуў шы 
па ра не ных, ар ты ле рыю і абоз, ады-
шоў да Пра пой ска, а за тым да лей 
уз доўж ра кі Сож на поў дзень. У біт ве 
шве ды стра ці лі больш за 8 ты сяч ча-
ла век, рус кія — ка ля 4 ты сяч. У го нар 
200-год дзя пе ра мо гі рус кіх вой скаў 
ство ра ны Ляс нян скі ме ма ры яль ны 
комп лекс.

1796 год — у Пе цяр бур гу на-
ра дзіў ся Сяр гей Му раў ёў-

Апост ал. Удзель нік Ай чын най вай ны 

1812 го да і за меж ных па хо даў 1813-
1814 га доў, уз на га ро джа ны за ла той 
шпа гай за ад ва гу. Дзе каб рыст, па-
ка ра ны смер цю ў лі ку пя ці кі раў ні коў 
паў стан ня. Па сло вах Льва Талс то га, 
«адзін з най леп шых лю дзей та го, ды 
і ўся ка га ін ша га ча су». «Для ча го Бог 
ства рыў ча ла ве ка? — пы таў ся Му раў-
ёў-Апост ал і сам жа ад каз ваў: — Для 
та го, каб ён у Яго ве рыў, быў воль ным 
і шчас лі вым. Дык ча му ж рус кі на род 
і рус кае вой ска ня шчас ныя? Ды та-
му, што ца ры вы кра лі ў іх сва бо ду». 
Па ад ной вер сіі, яго апош ні мі сло ва-
мі пе рад па ка ран нем смер цю бы лі: 
«Пра кля тая зям ля, дзе не ўме юць ні 
ра біць змо вы, ні су дзіць, ні ве шаць». 
Быў ад ным з трох ня шчас ных, у ка го 
вя роў ка аба рва ла ся. Праз не ка то ры 
час быў па ве ша ны паў тор на. Дак-
лад нае мес ца па ха ван ня С. І. Му раў-
ё ва-Апост ала, як і ін шых па ка ра ных 
дзе каб рыс таў, не вя до ма.

1957 год — на ра дзі ла ся (го рад 
Ві цебск) Зі на і да Сця па-

наў на Кун цэ віч, бе ла рус кі ву чо ны ў 
га лі не пе да го гі кі, док тар пе да га гіч ных 
на вук (2001). Да сле дуе праб ле мы ме-
то ды кі вы кла дан ня хі міі, ін тэ гра цыі 
вы кла дан ня агуль на тэ а рэ тыч ных і 
пра фе сій ных дыс цып лін, фар мі ра ван-
ня куль ту ры зда роўя ў вуч няў.

Ула дзі мір КА РАТ КЕ ВІЧ, пісь-
мен нік, па эт, пуб лі цыст, кі на сцэ-
на рыст:
«Пры знаю і ва юю ўсім жыц цём за адзі-
ную ў све це не цяр пі масць: не цяр пі масць 
да не цяр пі мас ці. Хай кож ны ду мае 
па-свой му і ўчы няе па-свой му, ка лі гэ та 
не шко дзіць су се ду гэ так са ма ду маць і 
ўчы няць. Ка лі пра гэ та за бы ва юць — 
не цяр пі масць на ват па крыў джа ных пе-
ра тва ра ец ца ў пя кель ную па чвар насць».

— Якая шко ла? 
Я ўжо атэс тат 

са бе ку пiў!

На ша па ля ван не ні ко га не па він на 
на па ло хаць або на сця ро жыць. Фло ра, 
фаў на і ча ла век не па цер пяць. У мя не 
ня ма зброі. Толь кі сло ва. Хоць, ка жуць, 
і яно здоль нае стра ляць. Мя не хва люе 
эка ло гія тэ ат раль на га ася род дзя. У ім 
на збі ра ла ся шмат тру соў і ва вё ра чак, 
якія пры вык лі хар ча вац ца з ру кі. Яны 
зу сім не ўме юць вы жы ваць у на ту раль-
ных умо вах. Ка лі іх не пад корм лі ваць, 
яны пе ра ста юць га рэ за ваць і пад вяр-
га юц ца зу сім ча ла ве чай дэ прэ сіі.

Мно гія ма ла дыя твор чыя асо бы 
ўпэў не ны, што не мо гуць упі сац ца ў 
афі цый нае мас тац тва. Ад ны лі чаць ся-
бе не зра зу ме ты мі ге ні я мі. Дру гія — ля-
ні выя і не дыс цып лі на ва ныя. Трэ ція —  
дрэн на пад рых та ва ны да пра фе сій най 
дзей нас ці. Ёсць і чац вёр тыя, якія з той 
або ін шай сту пен ню ак тыў нас ці спра-
бу юць ся бе ва ўсім, што лі чыц ца аль-
тэр на ты вай або экс пе ры мен там. Усе 
яны да стат ко ва вя ла пра бі ва лі са бе 
да ро гу да сэр цаў гле да чоў, на ра ка лі на 
тое, што не ство ра ны ўмо вы, не мо гуць 
за ці ка віць дзяр жаў ныя тэ ат ры.

У Бе ла ру сі на пра ця гу апош ніх пя ці 
га доў скла ла ся і дзей ні чае гру па дра-
ма тур гаў і рэ жы сё раў, якія хо чуць па-
ка заць су ай чын ні кам «ін шы тэ атр». Іх 
ча сам на зы ва юць аб сур дзіс та мі, прад-
стаў ні ка мі но вай дра мы або, што мне 
зда ец ца больш дак лад ным, — но вай 
хва лі. Сён ня яна но вая, заўт ра са ста-
рэ лая. Пас ля заўт ра — ста рая. Га лоў-
нае, што гэ та хва ля, якая то сце лец ца, 
то пад ні ма ец ца вы со ка і аба вяз ко ва 
вы но сіць неш та ў су свет ны акі ян.

Дык вось не каль кі ім ёнаў, што даў-
но на слы ху: Мі ка лай Руд коў скі, Па-

вел Ра соль ка, Вік тар Кра соў скі, Дзміт-
рый Ба га слаў скі, Кан стан цін Сце шык, 
Сяр гей Ан ца ле віч. Іх пос пе хі не вель мі 
гран ды ёз ныя. Іх больш ла я лі, чым хва-
лі лі. Ад нак у дні тэ ат раль на га фес ты-
ва лю «Тэ АРТ» яны атры ма лі маг чы-
масць па ка заць ся бе. Яны па ста ян на 
ў цэнт ры ўва гі. Ін шы мі сло ва мі — на 
грэб ні хва лі. Ар га ні за та ры свя та да лі 
ім маг чы масць вы ка зац ца.

Хо чац ца рас ка заць пра ад на го з 
іх — Сяр гея Ан ца ле ві ча. Ён атры маў 
рэ жы сёр скую аду ка цыю ў май стэр ні 
на род на га ар тыс та Бе ла ру сі, ку па лаў-
ца Ва ле рыя Ра еў ска га і з ад ноль ка-
вай ці ка вас цю спра буе ся бе ў на пі сан ні 
п'ес.

У ру ху но вай хва лі ўдзель ні ча юць 
дра ма тур гі, рэ жы сё ры, ак цё ры, паэ-
ты, кі не ма та гра фіс ты, мас та кі, ме не-
джа ры. У Бе ла ру сі ро бяц ца па куль 
пер шыя кро кі. Ма быць, са май яр кай 
па дзе яй на ша га тэ ат раль на га жыц ця 
стаў су мес ны пра ект гру пы не абы яка-
вай мо ла дзі «PATRІS». Гэ ты спек такль 
пра Ра дзі му і па тры я тызм ажыц ця віў 
Сяр гей Ан ца ле віч. Ён тут і дра ма тург, 
і рэ жы сёр. Пра па ноў ва ю чы тэ ат рам і 
гле да чам аб са лют на но выя ў эс тэ тыч-
ным пла не тэкс ты, ён вы браў цяж кі і 
мод ны жанр спек так ля — verbatіm.

Гэ та раз на від насць да ку мен таль на-
га тэ ат ра. Каб больш дак лад на і яр ка 
па ка заць сён няш няе жыц цё, фак ты 
не вы дум ля юц ца, а бя руц ца прос та з 
ву лі цы. На сцэ не з'яў ля юц ца не толь-
кі тэ ле ві за ры, кам п'ю та ры, ноў тбу кі, 
якія пра цу юць у жы вым рэ жы ме, але 
і кі на эк ран. Све жая ві дэа здым ка да-
стаў ля ец ца пуб лі цы ў не апра ца ва ным 

вы гля дзе, без ман та жу і ку пюр.
Ан ца ле віч, Кра соў скі і Ба га слаў скі 

пры ду ма лі гіс то рыю пра лю боў і аба-
вя зак, якая скла да ец ца з апы тан ня 
мі на коў. Рэ пар цёр і апе ра тар спы ня-
юць мін чан з прось бай вы ка зац ца, што 
яны ра зу ме юць пад сло вам «па тры я-
тызм».

На двух вя лі кіх эк ра нах рэ аль-
ныя лю дзі, за спе тыя зня нац ку. Гэ та 
не з на го ды цэн у кра мах. Гэ та неш-
та гла баль нае, важ нае, але не ўсі мі 
ўсвя дом ле нае. Хтось ці ўхі ля ец ца ад 
ка ме ры, хтось ці доў га фі ла соф ствуе. 
У гэ ты ж са мы час у роз ных кан цах 
сцэ ніч най пра сто ры тыя ж са мыя рэ-
пар цёр і апе ра тар ус ту па юць у дыя-
лог са сва і мі сяб ра мі, ад на год ка мі, з 
са мі мі са бой. Сцэ ны як та кой ня ма. 
Ёсць вя лі кая за ла з мност вам апа ра-
ту ры, пра ва доў, крэс лаў і... гле да чоў. 
Агуль ная ат мас фе ра на строй вае на 
ад кры тую ка му ні ка бель насць. Як у 
клу бе, на ве ча рын цы, кар па ра ты ве. 
Та кая п'е са больш па доб ная на кі на-
сцэ на рый. Та кі фраг мент ны спек такль 
больш імк нец ца да кі не ма то гра фа. Усё 
ад бы ва ец ца на тэ ат раль най пля цоў цы 
бы ло га тэ ат ра-сту дыі «Дзе-Я?». Тут 
гле да чы амаль уклю ча ны ў дзе ян не 
спек так ля. Бал кон чы кі па кра ях сцен, 
мяк кія па душ кі на пры ступ ках, шы-
ро кая ўва ход ная лес ві ца, якая моц на 
на гад вае пад зем ны пе ра ход, раз на-
стай ныя за кут кі вя лі ка га па мяш кан ня 
— усё ўклю ча на ў дзе ян не. Плюс два 
ве лі зар ныя кі на эк ра ны.

Мне не хо чац ца рас кры ваць усе 
тай ны. Раю па гля дзець гэ ты спек-
такль, які цэ лы год бу дзе іс ці на ву-

лі цы Лі зы Чай кі най,16, у Но вым дра-
ма тыч ным тэ ат ры. Сяр гей Ан ца ле віч 
прос та ма лай чы на. Ён са браў ка ман ду 
мо ла дзі з роз ных ка лек ты ваў. Зда ец-
ца, што ні хто не іг рае. Ва ўся кім ра зе, 
не фаль шы віць, не хлу сіць, не ўяў ляе. 
У кож на га свой боль, свая праў да, свая 
шчы расць. Ка лі со чыш за імі і слу ха-
еш, то су па стаў ля еш з улас ны мі дум-
ка мі, дзі віш ся, ра ду еш ся, за сму ча еш-
ся, на бя га юць слё зы, ду шыць смех! 
Вы дат на, та ле на ві та, вель мі све жа, 
ні се кун ды не сум на. Ня ма ма ра лі за-
тар ства, хоць тэ ма маг ла б гэ та мець 
на ўва зе. Ні хто ні ко га не ву чыць. Усё 
ска за нае і вы ка за нае мож на пры маць 
усур' ёз. Хтось ці зга джа ю чы ся, хтось ці 
з унут ра ным пра тэс там, га лоў нае, што 
з нас не зды ма юць ад каз нас ці за на ша 
жыц цё. На ват не нар ма тыў ная лек сі-
ка, якая гу чыць у не каль кіх мо ман тах, 
— зле пак ву лі цы, по бы ту, вы ха ван ня. 
Спек такль па-гра ма дзян ску ад каз ны 
за ўсё рас ка за нае.

Ма гу вы ка заць зда гад ку, што склад 
вы ка наў цаў бу дзе мя няц ца. Бо гэ та не 
пра дук цыя дзяр жаў на га рэ пер ту ар на-
га тэ ат ра, дзе ўсё ад ла джа на і рас-
пі са на на ме ся цы на пе рад. «PATRІS» 
за явіў ся бе як мо ла дзе вы пра ект. Ён 
— зле пак сён няш ня га жыц ця. Яго 
ства раль ні кі жы вуць па сва іх гра фі-
ках і пра цу юць тут як ва лан цё ры, на 
эн ту зі яз ме і без уся кай уз на га ро ды. Ім 
па да ба ец ца тое, што яны ро бяць. Доб-
ра, ка лі да ча ка юц ца па хва лы і шчы рых 
апла дыс мен таў. Ча сам гэ та да ра жэй 
за гро шы.

Тац ця на АР ЛО ВА

Тэ ат раль нае па ля ван неТэ ат раль нае па ля ван не  ��

НА ГРЭБ НІ ХВА ЛІ

ФІН ТЫ 
З МЯ ЧОМ

На цы я наль ны чэм пі я нат Бе ла ру сі па фут боль ным 
фрыс тай ле Belarus Freestyle Football Tournament прай-
шоў на ста ліч ным ста ды ё не «Юнац тва». Сут насць гэ-
та га ві ду спор ту за клю ча ец ца ў вы ка нан ні роз ных 
тру каў з фут боль ным мя чом пры да па мо зе роз ных 
час так це ла. Ча тыр нац цаць удзель ні каў з усяе Бе ла-
ру сі па каз ва лі сваё май стэр ства ў трох сты лях: апер-
бо дзі (тру кі з мя чом на га ла ве), лоў эр бо дзі (тру кі з 
вы ка ры стан нем ног) і сі цінг (тру кі ў ста но ві шчы се дзя-
чы або ле жа чы). Пад тры ма ла сё лет няе спа бор ніц тва 
між на род ная аса цы я цыя па фут боль ным фрыс тай ле 
F3-Football Freestyle Federatіon.

Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

Open-фэстOpen-фэст  ��

Пад Мінск ам 
пры га ту юць 

гі ганц кую клёц ку
Ажыц ця віць гэ тую кры ху ша лё-

ную ідэю ўзя ло ся ад но з бе ла рус-
кіх прад пры ем стваў — удзель ні каў 
пер ша га ся мей на га ін тэр ак тыў на га 
Open-aіr «Цэнтр Еў ро пы», які ад бу-
дзец ца 12 каст рыч ні ка ў Ра там цы.

— Ра ней у кам па ніі бы ла спро ба 
пры га та ваць паў та ра мет ро вую клёц-
ку, але ака за ла ся, што зва рыць та-
кую вя лі кую — праб ле ма тыч на. Та му 
яны знай шлі кры ху ін шае ра шэн не, 
— рас ка заў жур на ліс там ге не раль-
ны ды рэк тар Цэнт ра стра тэ гіч на га 
раз віц ця «Мар ке тын га выя сіс тэ-
мы», адзін з ар га ні за та раў фэс ту 
Ана толь АКАН ЦІ НАЎ.

Акра мя та го, гас цей ча кае вы-
ступ лен не тан цу ю ча га ар кест ра і ан-
самб ля ба ра бан шчыц, кон нае шоу, 
маг чы масць узяць на пра кат ро лі кі 
і па ка тац ца на ко нях, па на зі раць за 
ку лі нар ны мі спа бор ніц тва мі ча ты рох 
бе ла рус кіх сем' яў, якія бу дуць га та-
ваць стра вы з буль бы, тра піць на 
шмат лі кія дэ гус та цыі. Будуць ар га-
ні за ваны па лё ты на па вет ра ным ша-
ры. Можна ўзняц ца ўвы шы ню, раз-
гле дзець на ва коль ныя пей за жы.

Да та го ж ся род ула даль ні каў 
квіт коў пла ну ец ца ра зы граць пу-
цёў ку вы хад но га дня ў SPA-са лон. 
Да рэ чы, на вед ван не фэс ту, які ча-
кае гас цей з 12 да 18 га дзін, каш туе 
90 ты сяч руб лёў для ад на го ча ла ве-
ка, для школь ні каў і сту дэн таў су ма 
бу дзе кры ху мен шай, а дзе ці да 12 
га доў мо гуць на ве даць ме ра пры ем-
ства бяс плат на.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ


