
16 кастрычніка 2013 г.НАПРЫКАНЦЫ6

 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 7.39 18.10 10.31
Вi цебск — 7.31 17.58 10.27
Ма гi лёў — 7.30 18.00 10.30
Го мель — 7.24 17.59 10.35
Гродна — 7.54 18.25 10.31
Брэст    — 7.52 18.29 10.37

Iмянiны
Пр. Васілісы, Дзяніса, Івана.
К. Маргарыты, Фларанціны, Ядвігі, 
Герарда.

Месяц
Поўня 19 кастрычніка. 
Месяц у сузор’і Дзевы. 
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Па га ры зан та лі: Пры сак. Па ма да. Эпас. Гмах. Лат. 
Ба за. На кат. Ду хі. Яш ма. Печ. Ра рог. Ма нер ка. Аск. 
Лаз. На іб. Ка мар. Ма ра бу. Ан дат ра. Рак. Ка ме ра. Кокс. 
Кі па. Ха лат. Крот. Раз лік. Ка са. Бак. Па ра ход. Па вер-

ты ка лі: Ду ма. Якар. Шху на. Арак. Ма кі. Пра раб. Пуд ра. 
Апекс. Ру ка. Крэм. Ча ка. Каз ка. Па ла. Гу мар. Лак. Пла-
ха. Офіс. Туш. Арат. Кап. Цна. Нар зан. Аса ка. Ка ра лі. 
Тол. Абор ка. Пар кет. Газ. Астэ ро ід.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ
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Дзень шэ фа (пра фе сій нае свя та біз нес ме-
наў). Свят ку ец ца ў знак пры знан ня кі раў ні коў 
ве дам стваў, кам па ній і фір маў і асаб лі вай да 
іх па ва гі.

1618 год — 395 га доў на зад ад бы ло ся 
вы ступ лен не га ра джан Ма гі лё ва су-

праць пры му со ва га ўвя дзен ня цар коў най уніі, 
якое ўвай шло ў гіс то рыю пад наз вай Ма гі лёў скае 
паў стан не. Штурш ком да яго ста лі дзе ян ні по лац-
ка га ўні яц ка га ар хі епіс ка па Яса фа та Кун цэ ві ча, 
які ў каст рыч ні ку 1618 го да на кі ра ваў ся ў Ма гі лёў 
з на ме рам за крыць там пра ва слаў ныя царк вы і 
на вя заць жы ха рам унію. Ма гіст рат Ма гі лё ва за-
явіў, што го рад не бу дзе пад па рад коў вац ца ўні-
яц кай міт ра по ліі. Да ве даў шы ся пра на блі жэн не 
Кун цэ ві ча, га ра джа не за чы ні лі пе рад ім бра му, 
уста на ві лі на га рад скім ва ле гар ма ты, па гра жа ю-
чы вы ка рыс таць зброю, ка лі ар хі епіс кап па спра-
буе пра нік нуць у Ма гі лёў. Та ды Кун цэ віч па ехаў 
у Вар ша ву, каб па ве да міць аб гэ тым зда рэн ні 
ка ра лю Жы гі мон ту ІІІ, і да мог ся вы дан ня ка ра-
леў ска га ўні вер са ла, згод на з якім 20 удзель ні-
каў вы ступ лен ня бы лі асу джа ны да смя рот на га 
па ка ран ня, а на жы ха роў го ра да на кла дзе ны 
штраф.

1813 год — Біт ва на ро даў. Та кую наз ву ў 
су свет най гіс то рыі атры ма ла біт ва, 

якая па ча ло ся ў гэ ты 
дзень ў 1813-м годзе  
ка ля ня мец ка га го ра-
да Лейп цыг. Са юз ная 
ар мія ў скла дзе Ра сіі, 
Аў стрыі, Пру сіі і Шве-
цыі су праць ста я ла 

вой скам На па ле о на Ба на пар та. На ба ку фран-
цу заў ва я ва лі па ля кі, італь ян цы, бель гій цы, га-
ланд цы і ін шыя на ро ды. Па коль кас ці во і наў і 
ўзбра ен ня пе ра ва га бы ла на ба ку са юз ні каў. 
Ба я выя дзе ян ні пра цяг ва лі ся ча ты ры дні. Толь кі ў 
пер шы дзень стра ты скла лі ка ля 30 ты сяч бай цоў 
з кож на га бо ку. Па збег нуў шы поў на га раз гро му, 
На па ле он ад сту піў. Бы лі вы зва ле ны ад фран-
цу заў Гер ма нія і Га лан дыя. Лейп цыг ская біт ва 
іс тот на па ско ры ла па дзен не ім пе рыі На па ле о на 
ў на ступ ным, 1814 го дзе.

1941 год — на ра дзі ла ся На дзея Вік та раў-
на Пі вень, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі-

не іму на ло гіі, док тар ме ды цын скіх на вук (1993). 
Аў тар на ву ко вых прац па ме ха ніз мах іму на рэ-
гу ля цыі ар га ніз ма, рас пра цоў цы но вых срод каў 
іму на хі міч на га ана лі зу бія рэ гу ля та раў і ме та да-
ло гіі іх вы ка ры стан ня ў прак тыч най ме ды цы не. 
Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі (1988).

Він цэнт Ду нін-Мар цін ке віч, кла сік бе ла рус-
кай лі та ра ту ры і дра ма тур гіі:

«Ды гэ та ўжо, ві даць, пры су джа на 
спрад ве ку, што дух пя рэ чан ня жы ве 
ў ча ла ве ку».

Па ра ды жан чы нам.
Вы хо ча це вы зна чыць, ці на ды шоў вам 

час ху дзець? Гэ та прос та! Ка лі муж чы на 
мо жа ад нес ці вас на ру ках у ло жак — вы 
ў доб рай фор ме. Ка лі не — па мя няй це 
яго на нар маль на га му жы ка!

Га ва ры ла ж мне ў дзя цін стве ма ма: 
«Мі ша, ця гні но ты! Не ля нуй ся!..»

Я яе не па слу хаў. Ця пер ця гаю пі-
я ні на...

Я вось не ра зу мею роз нi цы па мiж кон-
кур са мi «Мiс Су свет» i «Мiс Све ту».

У «Мiс Су све ту» яшчэ i iн ша пла не ця не 
ўдзель нi ча юць?

Піва будзеш 
пасля лазні?

Пры пад трым цы мінск ага пры-
ват на га «Тэ ат ра Ч» на пя рэ дад-
ні свай го 40-год дзя на род ны 
ар тыст Ра сіі Сяр гей Бяз ру каў 
на ве даў Мінск са спек так лем 
«Ху лі ган. Спо ведзь», які быў 
пры мер ка ва ны да 118-год-
дзя з дня на ра джэн ня Сяр гея 
Ясе ні на. У па ста ноў цы вя до-
мы ар тыст вы сту піў ад ра зу ў 
двух амп луа — як рэ жы сёр-
па ста ноў шчык і вы ка наў ца га-
лоў най ро лі. Пад час су стрэ чы 
з жур на ліс та мі ак цёр па дзя-
ліў ся сва і мі раз ва жан ня мі пра 
мас тац тва, бе ла рус кі сэр віс і 
твор чыя перс пек ты вы.

Тэ атр без аб ме жа ван няў
«Я на зваў спек такль «Ху лі ган. 

Спо ведзь» паэ тыч ным шоу, бо га-
лоў нае ў ім — паэ зія і ні чо га, акра мя 
яе. Упер шы ню з та кім спек так лем 
мы вы сту па лі на крам лёў скай сцэ не, 
мне вя до ма, як гэ та — пра ца ваць на 
вя лі кую аў ды то рыю. Для мя не шчас-
це, што лю дзі пры хо дзяць па слу хаць 
паэ зію. Ка лі па гля дзець вод гу кі на 
па ста ноў ку, то ста но віц ца зра зу ме-
ла: пры хо дзяць тыя, хто ча кае май го 
пры ез ду, хо ча па чуць вер шы Ясе ні-
на. Тэ атр — гэ та ма гія, і нель га па-
тлу ма чыць, як яна ства ра ец ца».

«Я заў сё ды вы сту паў за тэ атр, 
да ступ ны для ўсіх. У тым ра зу мен ні, 
што не прос та для на ро да, а ме на-
ві та для ўсіх сла ёў на сель ніц тва. У 
тым лі ку і для лю дзей з асаб лі вы мі 
па трэ ба мі. Ня даў на ў Мас коў скім 
гу берн скім тэ ат ры, які я ўзна чаль-
ваю, мы па ка за лі спек такль з тыф-
ла ка мен та ван нем (з ка мен та ры я мі 
для не ві ду шчых). У Ра сіі гэ та бы ло 
зроб ле на ўпер шы ню. Па куль што 
мы па каз ва ем толь кі адзін спек-
такль — «Пуш кін», але пра цу ем 
над тым, каб яшчэ з'я ві лі ся та кія 
па ста ноў кі. Бо нель га прос та так 
узяць і ка мен та ваць спек такль, 
трэ ба спе цы яль нае аб ста ля ван не, 

спе цы яль на аду ка ва ныя лю дзі. Мы 
зру шы лі спра ву з мёрт ва га пунк та: 
ін шыя тэ ат ры так са ма па ча лі над 
ёй пра ца ваць. Не ві ду шчыя, як і ўсе 
мы, хо чуць мець маг чы масць прый-
сці на спек такль на роў ных. Па да-
ра ваць бі лет сва ёй дру гой па ла ві не. 
Яны не хо чуць быць у іза ля цыі».

Пра кі на ге ро яў і мар ке тынг
«Ак цё раў за пра ша юць у той ці 

ін шы пра ект, каб зра біць по тым 
доб рую рэ кла му філь му ў пэў ным 
рэ гі ё не. Ка лі ка заць пра сур' ёз ныя 
га лі вуд скія кар ці ны з удзе лам на-
шых «зо рак», то дай Бог, каб та кія 
пра па но вы па сту па лі. Але вар та 
не за бы ваць, што за мя жой наш 
ар тыст не бу дзе за па тра ба ва ны 
на тым жа ўзроў ні, як і ў Ра сіі».

«Прак тыч на ўсе мае ка ле гі ўжо 
сыг ра лі мно гіх сла ву тых лю дзей. Я 
ў гэ тым, мож на ска заць, ад стаў ад 
спіс ка. Але, што ты чыц ца асо бы ў 
гіс то рыі, то я іг раў лю бі мых паэ таў. 
Ду маю, та кая ці ка васць да пер са-
на жаў мі ну ла га звя за на з ня ста чай 
асоб у гіс то рыі сён ня. Дак лад ней, 
асо бы ёсць, ад нак ад сут ні чае «пра-
рок у ай чы не». У нас лю бяць не пры 
жыц ці, а пас ля смер ці. Сён ня ве ры 
прак тыч на не за ста ло ся. Але мы 
ве рым тым, хто не ка лі ства раў на-
шу гіс то рыю. Усе мы гля дзе лі фільм 
пра Ва ле рыя Хар ла ма ва. Гіс то рыя 
па тры я тыч ная ў тым сэн се, што 
рап там на тэ ме ха кея мы аб' яд на-
лі ся, па ча лі ад ноль ка ва ду маць і 
пе ра жы ваць ад но і тое ж».

«Мне па да ба ец ца зды мац ца ў 
Бе ла ру сі. Ус па мі наю мно гія кар-
ці ны, якія зды ма лі на «Бе ла русь-
філь ме». На прык лад, «У чэр ве ні 
41-га», дзе я сыг раў ад на го з ге-
ро яў вай ны — Іва на Бу ра га. Ка лі 
бу дуць пра па но вы яшчэ ў вас па-
зды мац ца, то, без умоў на, з за да-
валь нен нем па га джу ся».

Імя, лёс і пра бе лы ў гіс то рыі
«У ма ёй сям'і за хап ля лі ся паэ-

зі яй Сяр гея Ясе ні на. І на зва лі мя не 

ў го нар вя лі ка га паэ та. Та му я ма-
рыў сыг раць яго і ішоў да гэ тай ро лі. 
Пас ля філь ма ўзнік спек такль «Ху лі-
ган. Спо ведзь», які за па тра ба ва ны 
ўсі мі і ўсю ды. Спа чат ку мы збі ра лі 
не вя лі кія за лы пад ты ся чу, а ця пер 
— амаль ста ды ё ны. По пыт на паэ-
зію рас це, асаб лі ва апош нім ча сам. 
Маг чы ма, гіс то рыя паў та ра ец ца».

«Мы, мас та кі, мо жам толь кі вы-
каз ваць сваю па зі цыю. Што ты чыц-
ца вер сіі смер ці паэ та, то я вы ка заў 
сваю і ад маў ляц ца ад яе не збі ра ю-
ся. Я лі чу, што яго за бі лі. Лю дзі, якія 
пра фе сій на да сле да ва лі гэ тую спра-
ву, ужо па кі ну лі нас. Мы не кры мі на-
ліс ты, каб рас сле да ваць, але мне 
ха це ла ся б ска заць праў ду».

Свя та на пра цы 
і ро лі на заўт ра

«Свой юбі лей ні як не бу ду ад-
зна чаць. Як і на ўсе свае дні на ра-
джэн ня, я бу ду пра ца ваць. Лі чу, што 
свя та па він на пры сут ні чаць у жыц-
ці кож ны дзень. Трэ ба зна хо дзіць 
шчас це ў тым, што ты ро біш».

«У кож ным ге роі, яко га я іг раў, 
бы ло ста ноў чае і ад моў нае. Пы-
тан не бы ло ў тым, што пе ра мо жа. 
Я заў сё ды вы бі раю па ін та рэ сах. 
Ка лі ро ля мне па да ба ец ца, то я 
зраб лю паў зу ў гра фі ку, каб па-
зды мац ца ў ней кім пра ек це. Сён-
ня ў мя не ёсць тэ атр, і ён — асноў-
нае маё за хап лен не. Рых ту ем з 
Дзі мам Дзю жа вым но вы спек-
такль па Аст роў ска му «Най шла 
ка са на ка мень». Пра цую над рэ-
пер ту а рам. Мне важ на ства рыць 
ка ман ду, з якой змо гуць пра ца-
ваць рэ жы сё ры. Скла да на неш та 
праг на за ваць, трэ ба прос та пра-
цяг ваць пра цу. Пра па ноў ха пае».

Але на ДРАП КО

Па між чор ным і бе лымПа між чор ным і бе лым  ��

Сяр гей БЯЗ РУ КАЎ:

«ШЧАС ЦЕ Ў ТЫМ, 
ШТО ТЫ РО БІШ»

Са мая вя лi кая клёц ка ў Еў ро пе, 
якую абя ца лi прэ зен та ваць на 
вы шэй зга да ным фэс це, ака за-
ла ся па ме рам уся го толь кi... з 
ка чан ка пус ты. А пры сут ныя ж 
ча ка лi гi ганц кую...

Тым не менш ку лi нар ная част ка 
опэн-эй ру абя ца ла быць цi ка вай. У 
пра гра ме зна чы ла ся ся мей на-ку лi-
нар нае шоу, а ў да да так — май стар-
кла сы па пры га та ван нi страў з роз ных 
еў ра пей скiх ку хань ад леп шых шэф-
ку ха раў мiн скiх рэ ста ра наў. Да рэ чы, 
у iх атры ма ла ся па зна ё мiць лю дзей 
з ад ной цi ка вай, смач най i прос тай 
стра вай бе ла рус кай кух нi, але пра ўсё 
па па рад ку...

«Пы́зы — гэ та смач на»!
...Сем' яў, якiя па вiн ны бы лi 

спа бор нi чаць у пры га та ван-
нi страў з буль бы, ча мусь цi 
ака за ла ся толь кi тры. Дак-
лад ней, дзве: сям'я Фе да ро вi-
чаў, сям'я Яку боў скiх i «ад на 
за ўсiх» аба яль ная жан чы на 
Да р'я Ку дзi на. Прос та на све-
жым па вет ры, ка рыс та ю чы ся 
элект рыч ны мi плiт ка мi, сем'i 
га та ва лi свае «фiр мо выя» 
стра вы з буль бы. На прык лад, 
сям'я Фе да ро вi чаў па дзя лi ла-
ся цi ка вым рэ цэп там дра нi каў 
з ры бай.

Ка лi пуб лi ка ўжо до сыць 
на ню ха ла ся апе тыт ных во да-

раў, за спра ву ўзя лi ся шэф-ку ха ры 
(фо та 1), якiя, па праў дзе ска заць, 
зра бi лi не маг чы мае. На ма лень кiх 
ста лах, што ста я лi прос та на тра ве, 
яны па чар зе га та ва лi бе ла рус кiя, ня-
мец кiя, чэш скiя i анг лiй скiя стра вы з 
буль бы. Да рэ чы, пы тан не: ча му нель-
га бы ло па бу да ваць для ку лi нар ных 
май стар-кла саў хоць ма лю сень кую 
сцэ ну, каб ку ха раў, што шчы ру юць 
над га ра чай па тэль няй, не за цiс ка лi 
ў ко ла га лод ныя гле да чы? У тлу ме 
опэн-эй ру яно за ста ло ся без ад ка зу, 
бо на шмат цi ка вей бы ло на зi раць за 
пра цэ сам пры га та ван ня. Так, шэф-
ку хар сет кi рэ ста ра наў «Еў ра зiя» Па-

вел Гле чы каў на ву чыў усiх пры сут ных 
га та ваць пызы. Гэ та тра ды цый ная 
бе ла рус кая стра ва, неш та ся рэд няе 
па мiж дра нi ка мi i сыр нi ка мi. Ка лi жа-
да е це па спы таць, што ж гэ та та кое, 
вазь мi це коль кi буль бiн, на дзя ры це 
на дроб най тар цы, да дай це тва рог i 
не вя лi кую коль касць му кi i крух ма-
лу, па са лi це i па пяр чы це. З га то ва га 
цес та рас ка тай це не вя лiч кiя алад кi, у 
якiя за гар нi це сма жа ны фарш з пры-
пра ва мi. Сма жац ца пызы на па тэль нi, 
як i дра нi кi.

Вя ду чая май стар-кла са ад не куль 
да ве да ла ся, што ся род пры сут ных 
«пры та iў ся» анг лi ча нiн, яко му да лi 

па каш та ваць на шу на цы я наль ную 
стра ву.

— Пызы? Смач на! — вы ма вiў ён 
пад ка за нае пе ра клад чы кам сло ва.

Ку ха ры пра доў жы лi шчы ра ваць, 
так што пуб лi ка па каш та ва ла яшчэ 
ня мец кi буль бя ны са лат, чэш скiя 
брам ба ра кi (буль бя ныя алад кi), а так-
са ма анг лiй скую стра ву з буль бы i пе-
ча нi пад наз вай «Гусь бед ня ка».

Аку рат на пры кан цы май стар-кла-
саў пры сут ных па клi ка лi на прэ зен та-
цыю «са май вя лi кай у Еў ро пе клёц кi». 
Вось яно, тое са мае «рас ча ра ван не». 
Вы нес лi на та лер цы жоў ты ка ла бок 
па ме рам з ка чан ка пус ты (фо та 2), 

ды яшчэ i ўдак лад нi лi: ка лi нех та 
ду маў, што яна бу дзе боль шая, ён 
па мы ляў ся. I пра па на ва лi кры ху 
па ча каць, каб «па каш та ваць фраг-
мен ты» клёц кi-рэ кард смен кi.

«Мы яшчэ бу дзем «на ка нi»
— Мы па ста ра лi ся зра бiць усё, 

каб гэ тае свя та бы ло за па мi наль-
ным. Ёсць пла ны, каб на ле та вы-
сту па лi для пуб лi кi не толь кi бе ла-
рус кiя ка лек ты вы, але i за меж ныя. 
Мы бу дзем рас цi i ўдас ка наль вац-
ца, — па абя цаў адзiн з ар га нi за та-
раў, ды рэк тар Цэнт ра стра тэ гiч на га 
раз вiц ця «Мар ке тын га выя сiс тэ мы» 
Ана толь Акан цi наў.

А жан чы ны ў на тоў пе ў гэ ты 
час па-змоў нiц ку пе ра шэпт ва лi ся: 
«А ка лi там кон нае шоу?»

Кон на-спар тыў нае 
шоу пад наз вай «Ка-
валь ка да», ска заць па 
праў дзе, не рас ча ра-
ва ла. Ма лыя дзе цi, ды 
i да рос лыя лю дзi са 
шчы рым за хап лен нем 
на зi ра лi за вы езд кай, 
валь ты жы роў кай (акра-
ба тыч ныя прак ты ка ван нi 
на спi не ў ка ня, якi бя-
жыць па кру зе). Пляс ка лi 
ў да ло нi, ка лi на ма неж 
у эле гант ных кас цю мах 
i ка пе лю шах вы еха лi 
прад стаў нi цы вы шэй шай 
шко лы вер ха вой яз ды 
Га лi на Зо та ва i На дзея Фё да ра ва, чые 
ко нi па слух мя на ха дзi лi так, як ха це лi 
верш нi цы, але iх «кi раў нiц тва» бы ло 
зу сiм неза ўваж нае.

Там, дзе шмат дзя цей, нi ко лi не 
бы вае цi ха. Вось i на ме ра пры ем стве 
ў Ра там цы хлоп чы кi i дзяў чат кi на сi-
лi ся за пе ра апра ну ты мi анi ма та ра мi, 
вi шча лi, на кiд ва лi коль цы на пал кi, 
ка та лi ся на «пра кат ных» ро лi ках i 
зай ма лi ся яшчэ шэ ра гам спраў, не-
зра зу ме лых ся рэд не ста тыс тыч на му 
да рос ла му.

Якая за баў ка бы ла «хi том»? Анi-
ма тар, ма ла ды хло пец вы да ваў куп-
цы яс на во кай ма ле чы спе цы яль ную 
«зброю» — мяк кiя мя чы. А пас ля ста-
на вiў ся «ах вя рай». Дзе цi без шка да-
ван ня ма ла цi лi па iм мя ча мi, па сту по-

ва за га ня ю чы за блi жэй шыя дрэ вы...
Пры сут ныя за ўваж на ажы вi лi ся, 

ка лi на ста ды ё не па ча лi на дзi маць са-
праўд ны вя лi кi па вет ра ны шар. Мно гiя 
кi ну лi ся па гля дзець на та кое дзi ва i 
па ка тац ца, зра зу ме ла, але шар пад-
ня ўся ў па вет ра толь кi па ру ра зоў.

...«Еў ра пей скае» свя та пад вя лi да 
за вяр шэн ня ма лыя на сы, руч кi i нож кi, 
якiя за не каль кi га дзiн зна хо джан ня 
на ву лi цы кры ху пад мерз лi i за па тра-
ба ва лi не ад клад на га вяр тан ня да ха-
ты. «Ма ма, я ха чу ес цi!» — пра сi ла 
бя ля вая дзяў чын ка ў зя лё нень кай 
курт цы. Ма ма спра чац ца з ёй не ста-
ла, а та му ху цень ка пад ха пi ла ма лую 
на ру кi i ру шы ла да вы ха ду...

Ган на ГА РУС ТО ВIЧ.
Фо та аў та ра

АД ПА ЧЫЦЬ... ПА-ЕЎ РА ПЕЙ СКУ?!
Чым здзi вiў i рас ча ра ваў оpen-air «Цэнтр Еў ро пы» ў Ра там цы?

На све жым па вет рыНа све жым па вет ры  �� Вы ста ваВы ста ва  ��

Ма ці, Ма дон ны, 
ге ра і ні

Зна ка мі тыя і прос тыя, але пры го-
жыя, спа гад лі выя, кла пат лі выя. За-
ча ра вац ца, на тхніц ца, схі ліць га ла ву 
— вось тыя эмо цыі, на якія раз лі ча на 
вы ста ва «Пры свя ча ем ма ці», якую 
пра па нуе На цы я наль ны гіс та рыч ны 
му зей Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Жан чы на як вы шэй шая іс то та, якая 
дае жыц цё і сва ёй лю боўю ахоў вае 
яго, — гэ та тэ ма твор час ці бе ла рус-
ка га мас та ка Аляк сея Кузь мі ча. Аў-
тар больш за 600 тво раў, у якіх апе ты 
воб раз жан чы ны, ак цэн туе ўва гу на 
тым, што яны — Ма дон ны, вар тыя па-
кла нен ня ў лю быя ча сы: што на за ры 
ча ла вец тва, што ў эпо ху Рэ не сан су, 
што ў на ша імк лі вае і, зда ец ца, вель мі 
ра цы я наль нае ХХІ ста год дзе. Ча ла вец-
тва пра хо дзіць свой доў гі час ме на ві та 
дзя ку ю чы та му, што ёсць Ма ці, якія 
па кі да юць пас ля ся бе пра цяг.

У па цвяр джэн не гэ тай дум кі мас-
тац кія тво ры, да поў не ныя рэ аль ны мі 
свед чан ня мі пра зям ны шлях асоб з бе-
ла рус кай гіс то рыі, ся род якіх бы лі жан-
чы ны — Ге роі Са цы я ліс тыч най пра цы, 
дэ ле га ты з'ез даў Са ве таў, за слу жа ныя 
ра бот ні кі аду ка цыі, спарт смен кі, акт ры-
сы. Іх ім ёны бы лі на слы ху — да стат ко ва 
ўзга даць Стэ фа нію Ста ню ту ці Воль гу 
Кор бут. Але бы ла яшчэ част кай та го 
жыц ця, дзе яны бы лі звы чай ны мі жан-
чы на мі, вы хоў ва лі дзя цей. Пра што пі-
са лі сва ім сы нам па эт ка Еў да кія Лось 
і акт ры са Аляк санд ра Клі ма ва? Мож на 
да ве дац ца з да ку мен таў, якія прад ста віў 
для вы ста вы Бе ла ру сі дзяр жаў ны ар хіў-
му зей лі та ра ту ры і мас тац тва. Вы ста ва 
дэ ман струе ўзнёс ласць мас тац ка га ўва-
саб лен ня най вя лік шай мі сіі жан чы ны, у 
спа лу чэн ні з ілюст ра цы яй та го, як пра яў-
ля ла ся лю боў у што дзён ным жыц ці.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК
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