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2 кастрычніка 2014 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.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 7.15 18.41 11.26
Вi цебск — 7.05 18.30 11.25
Ма гi лёў — 7.05 18.31 11.26
Го мель — 7.00 18.29 11.29
Гродна — 7.30 18.57 11.27
Брэст — 7.29 18.59 11.30

Iмянiны
Пр. Алега, Аляксандра, 
Міхаіла, Фёдара.
К. Тэрэзы, Юзафа, Яна.

Месяц
Першая квадра 1 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Вадалея.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ

3 кастрычніка 2014 г.

caricatura.ru

Асо бы, якія зна хо дзяць пэў нае за да валь-
нен не ў стыль ным адзен ні, доб ра аб ста ля-
ва най ква тэ ры, су час най тэх ні цы, звыш мод-
ных ідэ ях, імк нуц ца быць звыш мод ны мі ў 
лю бым сэн се гэ та га сло ва. У той жа час 
яны па ва жа юць тра ды цыі, што з'яў ля ец ца 
іх клю чом да пос пе ху. Іх ці ка віць усё, што 

ад бы ва ец ца ва кол іх. Яны без асаб лі вых цяж кас цяў мо гуць 
стаць да свед ча ны мі больш чым у ад ной га лі не ве даў. Яны 
эк заль та ва ныя, ха ця ста вяц ца да гэ та га кры тыч на; шчас лі-
выя, ка лі зна хо дзяц ца ў эпі цэнт ры ўва гі, рэд ка за ста юц ца 
ўба ку, да зва ля ю чы па дзе ям раз горт вац ца без іх кант ро лю 
і ўдзе лу. На яў насць гус ту — тэ ма асаб лі ва га го на ру лю дзей 
гэ та га дня. Боль шасць з іх ад дае пе ра ва гу ад па чын ку ся род 
доб ра зна ё мых лю дзей, вуз кім ко лам.

3
кастрычніка

НА РО ДЖА НЫЯ

1881 год — на ра дзіў ся Лю да мір Ра гоў скі, поль скі кам-
па зі тар і ды ры жор. У 1909-1912 га дах пра ца ваў 

ды ры жо рам у Віль ні. Яго твор часць бы ла цес на звя за на з 
бе ла рус кай му зыч най куль ту рай: кі ра ваў хо рам Бе ла рус ка га 
му зыч на-дра ма тыч на га гурт ка, пі саў му зы ку да спек так ляў 
тру пы Іг на та Буй ніц ка га, склаў «Бе ла рус кі пе сен нік з но та-
мі для на род ных і школь ных хо раў», ку ды ўклю чыў і ўлас-
ныя апра цоў кі бе ла рус кіх пе сень. Аў тар 7 сім фо ній, 6 опер, 
2 ба ле таў, сім фа ніч ных па эм і сю іт, у тым лі ку «Бе ла рус кай 
сю і ты» для сім фа ніч на га ар кест ра, ха ра во га тво ра на верш 
Я. Ку па лы «А хто там ідзе?» і інш. Па мёр у 1954 го дзе.

1895 год — на ра дзіў ся Сяр гей 
Ясе нін, рус кі па эт. Пяс няр 

ся лян скай Ру сі, знаў ца на род най мо-
вы і на род най ду шы. Яго імя ве дае 
кож ны, хто зна ё мы з рус кай паэ зі яй. 
Пер шыя вер шы Сяр гея Аляк санд-
ра ві ча Ясе ні на з'я ві лі ся ў мас коў скіх 
ча со пі сах у па чат ку 1914 го да. А ўжо 
на па чат ку 1920-х га доў ён на пі саў 
свае са мыя знач ныя тво ры — паэ мы 
«Русь, якая сы хо дзіць», «Пес ня аб 
вя лі кім па хо дзе», «Ган на Сне гі на». 
Тво ры паэ та, на ро джа ныя фальк ло-
рам, не ўза ба ве са мі ста лі ім. У пас ля рэ ва лю цый ны пе ры яд 
Ясе нін імк нуў ся спа сціг нуць «ком му ной вздыб лен ную Русь», 

хоць не мог не ад чу ваць ся бе паэ там «Русі уходящей», «зо-
ло той бре вён ча той ізбы».

1900 год — на ра дзіў ся аме ры кан скі пісь мен нік То мас 
Вульф. Стро гі і ску пы на па хва лы Сін клер Лью іс 

пра зваў яго «рус кім хлоп цам з Паў ноч най Ка ра лі ны». Кры ху 
паз ней аб «рус кас ці» Вуль фа га ва ры лі не за леж на адзін ад 
ад на го та кія па тры яр хі еў ра пей скай лі та ра ту ры, як То мас 
Ман і Гер ман Ге сэ. Раз мах і плён насць Вуль фа не ве ра год-
ныя. Стро га ка жу чы, ён не ства рыў ні ад ной за кон ча най 
рэ чы, увесь час пі саў ад ну бяс край нюю і бяс кон цую Кні гу, у 
якой сю жэ ты і эпі зо ды спля та лі ся і пе ра ця ка лі, быц цам вад-
касць у злу ча ных між са бой па су дзі нах. Ру ка пі сы двух пер-
шых ра ма наў — «Зір ні на дом свой, анёл» (1929) і «Пра час 
і пра ра ку» (1935), прад стаў ле ныя аў та рам у вы да вец тва, 
па аб' ёме бы лі ўдвая боль шыя за «Вай ну і мір». Ру ка піс ную 
спад чы ну Вуль фа скла да юць дзя сят кі ты сяч пе ра мя ша ных 
па між са бой ліс тоў, спі са ных не раз бор лі вым по чыр кам. 
«Мне не цяж ка знай сці жан чы ну, з якой мож на пры ем на 
пра вес ці ве чар. Але вось ка го цяж ка ад шу каць, дык гэ та 
ма шы ніст ку, якая маг ла б зра зу мець мой по чырк», — на-
ра каў пісь мен нік.

Элі за АЖЭШ КА, пісь мен ні ца, гра мад скі дзе яч:

«Мі луй це не бліс ку чую па вяр хоў насць, але грунт 
ча ла ве чы».

Хо чаш жыць з жон кай у 
зго дзе — зга джай ся. 

Тэ ле фа ную му жу. Зра бі ла 
5 зван коў — труб ку не ўзяў.

Пі шу СМС: «Мі лы, я па дра-
па ла тваю ма шы ну». І раз — 
праз 3 хві лі ны ў мя не ўжо 57 
пра пу шча ных.

— Дач ушка, ты ад чы ня-

еш ку хон ную шаф ку кож ныя 

пяць хві лін. Там неш та мя ня-

ец ца за гэ ты час?

— Так!

— І што ж?

— Цу ке рак менш ста но-

віц ца...

Фота Алесі ВАРАБ'ЁВАЙ.

Фес ты ва лімФес ты ва лім  ��

МЫ ДА ВАС ПА ВЫ КЛІ КУ, КАБ УЦІ ХА МІ РЫЦЬ 
ВА ША ГА МУ ЖА-ДЭ БА ШЫ РА!

— У нас на ват пар кур шчы кі з Баб руй-
ска дэ ман стра ва лі свае га ла ва круж ныя 
пры ёмы ме на ві та ў вышыванках, — ка-
жа ідэй ны на тхняль нік і іні цы я тар гэ та га 
пры го жа га на род на га свя та, стар шы ня 
Глу шан ска га сель вы кан ка ма Ма рыя 
СУ ШЧАН КА. — Фес ты валь да па ма гае 
нам зна хо дзіць ся род мяс цо вых жы ха-
роў са праў ды та ле на ві тых лю дзей.

Шмат люд на бы ло ка ля ры бац ка га 
пад вор'я «Ці хі вір», дзе за пра ша лі па-
час та вац ца юш кай. За ча роў ва лі сва ёй 
пры га жос цю абя рэ гі і вы шы ван кі клі-
чаў скіх май стрых, ва бі лі во ка вы ра бы 
з ла зы та ле на ві тых умель цаў з баб руй-
скай вёс кі Пят ро ві чы (лап ці на да рос ла-
га ча ла ве ка мож на бы ло на быць уся го 
за 50 ты сяч руб лёў). Во чы раз бя га лі ся 
ад вя лі ка га вы ба ру вы ра баў з са лом кі, 
ску ры, тка ні ны, цэг лы, зроб ле ных ру-
ка мі май строў з Глус ка га, Асі по віц ка га 
і ін шых ра ё наў. Ад быў ся кон курс пры-

пе вак, дзе па між са бой спа бор ні ча лі 
прад стаў ні кі з роз ных да моў куль ту ры 
Баб руй ска га ра ё на, май стар-клас па 
ган чар ным мас тац тве, які пра во дзіў вя-
до мы ган чар кра і ны Юры Боў да. Мож на 
бы ло па каш та ваць роз ныя га тун кі мё-
ду, па час та вац ца бе ла рус кім бар шчом 
і ме да ву хай. Ах вот ныя не пра мі на лі 
маг чы мас ці па поў ніць за па сы на зі му 
па вель мі пры ваб ным кош це. Буль бу 
ўся го за 2,5 ты ся чы руб лёў за кі ла грам 
пра па ноў ваў аг ра кам бі нат «Баб руй-
скі». А смач ную пры пра ву «Гар ла дзёр» 
з хрэ ну, час на ку і па мі до раў мож на бы-
ло на быць уся го па 10 ты сяч руб лёў за 
паў літ ро вы сло ік.

«Глу шан скі пад во рак» за 5 га доў 
зай меў сва іх пры хіль ні каў. Ся род іх і 

дач ка Але ся Ада мо ві ча На тал ля. Яна 
ў за хап лен ні ад свя та, ка жа, што яно 
за ра джае ста ноў чы мі эмо цы я мі і до-
рыць доб ры на строй. Не пра пус кае 
яго стар шы ня Баб руй ска га рай са ве-
та Аляк сандр Емяль я наў, які ра зам з 
ін шы мі прад стаў ні ка мі ўла ды Баб руй-
ска га рай вы кан ка ма пры маў удзел ва 
ўзна га ро джан ні леп шых з май строў. 
Ся род тых, хто быў ад зна ча ны, глу-
шан скі дзі ця чы ўзор ны ка лек тыў «Гле-
чы кі», які ўзна чаль вае май стар Аляк-
сандр Ар лоў.

Ма рыя Су шчан ка ўпэў не на, што 
праз ней кі час гэ тае пры го жае свя та 
на бу дзе больш сур' ёз ны ста тус.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ

�

ад быў ся пя ты фес ты валь на род ных про мыс лаў і ра мёст ваў «Глу шан скі ху та рок»
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Аку нуц ца ў ат мас фе ру 
тых ча соў, ка лі жы лі 
на шы прод кі, змог кож ны, 
хто за ві таў у па сё лак 
Глу ша. Сю ды з'е ха лі ся 
май стры і твор чыя 
ка лек ты вы амаль з усёй 
воб лас ці. На жы ва піс най 
пля цоў цы ка ля драў ля на га 
хра ма ў го нар Свя то га 
Пан це ляй мо на гу дзеў 
кір маш, гу ча лі на род ныя 
спе вы, за ві ха ла ся мо ладзь 
у традыцыйных стро ях.

У НА РОД НЫХ 
ТРА ДЫ ЦЫ ЯХ...


