
Жан чы на вяр та ла ся з вак за ла. Толь кi 
што яна пра во дзi ла ў да лё кую ка ман-

дзi роў ку ка ха на га ча ла ве ка, i на ду шы ў яе бы ло 
сум на i цяж ка. Ка ман дзi роў ка абя ца ла быць 
доў гай i не бяс печ най, i хоць любы ў час раз вi-
тан ня, як мог, пад ба дзёр ваў яе: «Не хва люй ся, 
та бе шкод на хва ля вац ца. Не ўсё там так страш-
на, як раз дзьму ва юць у тэ ле рэ па ра та жах пад кiя 
да сен са цый жур на лiс ты», яна ра зу ме ла, што 
ён прос та шка дуе яе, а жур на лiс ты, на ад ва рот, 
пры мян ша юць сту пень не бяс пе кi. I хоць ёй са-
праў ды хва ля вац ца бы ло не па жа да на, iго лач кi 
тры во гi i су му ад апа на ваў шай адзi но ты ба лю ча 
па кол ва лi сэр ца.

— Жан чы на, ку пi це ко цi ка, — спы нiў яе не чы 
го лас.

Яна азiр ну ла ся. У паў змро ку сла ба асвет-
ле на га пад зем на га пе ра хо да ста я ла не ста рая 
яшчэ ба бу ля i тры ма ла ў ру ках ла зо вы ко шык, 
у якiм неш та па пiск ва ла.

— Ку пi це! — згле дзеў шы сум i не ра шу часць 
у ва чах жан чы ны, ужо больш на стой лi ва паў та-
ры ла сваю прось бу ба бу ля. — Ха ро шыя ко цi кi, 
чыс та па род ныя сi ям скiя. Вы бi рай це, яко га хо-
ча це. Тут два «хлоп чы кi» i «дзяў чын ка».

Жан чы на па ды шла блi жэй. З ко шы ка, з-пад 
ней кай пя люш кi — вi даць, кла пат лi вая гас па ды ня 
пры кры ла, каб ка ця ня ты не змерз лi на хо ла дзе, — 
цi каў на па блiск ва лi не звы чай ны мi бла кiт ны мi ва-
ча ня та мi тры ад ноль ка ва ру дыя мор дач кi.

«Са праў ды, вазь му са бе ка ця ня. Хоць неш та 
жы вое i цёп лае бу дзе ў ква тэ ры. Я бу ду кла па-
цiц ца пра яго, i яно мя не па лю бiць. I ўдва iх нам 
бу дзе ляг чэй ча каць…» 

— Ха ро шыя ко цi кi, праў да? — рас хваль-
ва ла свой та вар ба бу ля. — Ужо вя лi кiя, ес цi 
пры ву ча ныя. I аку рат ныя, не хва люй це ся. Я 
ня до ра га пра шу. На пту шы ным рын ку ў мя не 
б iх з ру ка мi ада рва лi, ды ча су не маю там 
ста яць. Бя ры це, не па шка ду е це! Вам яко га? — 
i ба бу ля ста ла па чар зе да ста ваць з ко шы ка 
ка ця нят:

— Вось гэ ты — га рэ за. А гэ тая кот ка — са ма 
пя шчо та. А гэ ты — з ха рак та рам…

Ка лi яна да ста ла ўсiх прэ тэн дэн таў на лас ку i 
лю боў но вай гас па ды нi, на дне ко шы ка яшчэ 
неш та ва рух ну ла ся i сла ба пiск ну ла.

— А там у вас што? — спы та ла жан чы на, 
якая ўжо бы ло па цяг ну ла ся да лас ка вай кот кi.

— Дзе? — перш не зра зу ме ла ба бу ля. — I, 
гля нуў шы ў ко шык, мах ну ла ру кой:

— А, гэ ты… Ды гэ та звы чай нае, бес па род-
нае ка ця ня. Су сед ская кош ка пры вя ла тра iх, 
дзе цi не да лi вы кi нуць ад ра зу, а ця пер во гас-
па ды ня не ве дае, ку ды iх па дзець. Гэ тае — 
са мае нiк чэм нае. Ха це лi яго ў смец цеп ра вод 
спус цiць, ды я па пра сi ла ўзяць у ко шык за мест 

пад сцiл кi: гэ тыя ж сi ям скiя арыс та кра ты цяп ло 
лю бяць, а тут толь кi ад мам чы на га бо ку — кры-
чаць бу дуць.

Неш та пе ра вяр ну ла ся ў жан чы ны ў ду шы.
— Дай це мне гэ тае ка ця ня!
— Ка то рае? — не зра зу ме ла перш ба бу ля i 

зноў па ча ла вы стаў ляць на па каз сва iх чыс та-
па род ных. — Га рэ зу? Пя шчот нае?

— Пад сцiл ку! — ледзь стрым лi ва ю чы ся, 
амаль вы крык ну ла жан чы на.

— Вы што? — акруг лi ла во чы ад здзiў лен ня 
ганд ляр ка. — Я ж вам ка жу: яно бес па род нае. I 
хво рае — доў га не пра цяг не. Да та го ж, — ста-
рая па гля дзе ла ў ко шык, — яно бруд нае, гэ тае 
ка ця ня: — па iм поў за лi звер ху, га дзi лi… Як вы 

яго па не ся це? Як ле пей вам ка жу — бя ры це 
лю бо га сi ям ска га, не па шка ду е це.

— Я ха чу ме на вi та гэ тае ка ця ня! — скрозь 
зу бы пра ца дзi ла жан чы на, ледзь стрым лi ва ю-
чы ся, каб не рас пла кац ца: слё зы, якiя яна так 
ста ран на стрым лi ва ла ўвесь дзень, ужо дры жэ лi 
ў го ла се, блi шчэ лi на вей ках.

— Ну, ка лi вы так хо ча це, — здзiў ле на пра мо-
вi ла ба бу ля i, па кор паў шы ся ў ко шы ку, да ста-

ла i грэб лi ва пра цяг ну ла бруд на-шэ ры ка мя чок. 
Ка ця ня ледзь чут на пiск ну ла i на ват не рас плю-
шчы ла ва ча нят.

Жан чы на сха ва ла яго за па зу ху i, не звяр-
та ю чы ўва гi на вы раз нае: «Ней кая не нар маль-
ная» за спi най, амаль под бе гам па шы ба ва ла 
да ха ты.

Ба бу ля ме ла ра цыю: ка ця ня бы ло ледзь жы-
вое. Дзi ва што — трое жва вых i ад корм ле ных 
сi ям цаў коў за лi ся па iм не вя до ма коль кi.

— Не бой ся, мой ма лень кi, ця бе больш нi хто 
не па крыў дзiць, ця пер мы бу дзем ра зам, — пры-
га вор ва ла жан чы на, ка па ю чы на паў жы во му з 
пi пет кi ў рот ма ла ко ра зам з ле ка мi. — Ты вы-
рас цеш i ста неш са мым пры го жым ка том. I ка лi 
вер нец ца наш ка ха ны, мы з та бой бу дзем яго 
су стра каць удва iх…

Жан чы на па мы лi ла ся.
Ка ця ня ака за ла ся ко-

шач кай. Праз коль кi ча су з 
ма лень кай кво лай iс то ты яе 
ста ран ня мi вы рас ла пры га-
жу ня — з дым ча та-шэ рай, 
глад кай i пу шыс тай поў сцю, 
якая за да лi кат ны мi ву ша мi-
трох ву голь нi ка мi па ўста ва ла 
бя лё сым нiм бам; з вы раз ны-
мi зя лё ны мi ва чы ма, аб ве-
дзе ны мi па кон ту ры не вя-
до мым вi за жыс там чор ным 
алоў кам i гэ так жа дак лад на 
акрэс ле ным вiль гот ным лас-
ка вым но сi кам, якiм Дым ка, 
ледзь толь кi жан чы на ўлад-
коў ва ла ся на ка на пе, лю бi ла 
ўторк нуц ца ёй пад па ху i го-
лас на мур лы каць.

Больш ад да най iс то ты ў 
жан чы ны не бы ло: Дым ка 
ад чу ва ла яе на строй з па-
ро га. Яна цi хень ка i, зда ец-

ца, з ра зу мен нем гля дзе ла ёй у во чы, ка лi ад 
ка ха на га доў га не бы ло вес так, ве се ла ска ка ла i 
ду рэ ла, ка лi жан чы на атрым лi ва ла доў га ча ка-
нае пiсь мо, пя шчот на лi за ла ёй ру ку — кож ны 
паль чык, кож ны па зног цiк, як не ка лi ца ла ваў 
ён — ка лi ёй бы ло асаб лi ва цяж ка i сум на…

А ка лi прый шла чор ная вест ка, Дым ка злiз-
ва ла з яе шчок гор ка-са лё ныя слё зы…

Нi на РЫ БIК.

З зі мо вым днём на ра джэн ня!
Як ня даў ні юбі ляр, яко га «Звяз да» ўша на ва ла доб рым сло вам на шых 

ка лег, ад шчы ра га сэр ца він шую Сяр гея Мі хай ла ві ча НА ВА РЫ ЧА, 
стар шы ню СВК «Ве лу та», з 40-м зі мо вым днём на ра джэн ня. Ня хай, 
ад нак, на ват у са мую ха лод ную па ру го да вяс на ні ко лі не па кі дае ва ша 

сэр ца! Ад імя на шых хле ба ро баў зы чу свет ла га зям но га шчас ця, 
су стрэць яшчэ шмат юбі ле яў, а ўжо ў блі жэй шы час — Но вы 

2014 год ды Ка ля ды.
З па ва гай, Ва сіль Еў да кі ма віч Ко валь,

ды рэк тар КУП «Між лес кае» Лу ні нец ка га ра ё на.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 9.09 16.50 7.41
Вi цебск — 9.06 16.32 7.26
Ма гi лёў — 8.59 16.40 7.41
Го мель — 8.48 16.45 7.57
Гродна — 9.23 17.07 7.44
Брэст    — 9.16 17.15 7.59

Iмянiны
Пр. УВЯДЗЕННЕ Ў ХРАМ БОЖАЙ 
МАЦІ.
К. Барбары, Хрысціны, Бернарда, 
Яна.

Месяц
Маладзік 3 снежня. 
Месяц у сузор’і Казярога. 

Фо
та

 М
ар

ын
ы 

БЕ
ГУ

НК
ОВ

АЙ
.

Фо
та

 М
ар

ын
ы 

БЕ
ГУ

НК
ОВ

АЙ
.

 

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.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ:  Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара),
В. КЛЮЧНІК (на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, С. ПРОТАС (першы на  меснiк 
дырэктара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ 
(на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
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, 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, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыi: 287 18 81. 
http://www.zviazda.by; 

e-mail: info@zvyazda.minsk.by, 
(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць 
фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па 
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

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.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва 
«Беларускi Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 250 разоў на год.
Тыраж 22.398.  Iндэкс 63850.  Зак. № 5143.

Нумар падпiсаны ў 19.30 
         3 снежня 2013 года. 

Б Е Л А Р У С К А Я 
Г А З Е Т А

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

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

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

Ма ма, якая пра цуе псі хі ят рам, на баць-
коў скім схо дзе ў шко ле не да ла ска заць 
ні вод на га сло ва клас на му кі раў ні ку.

За яз джаю ў но вую ква тэ ру, агля да-
ю ся. Ка жу сам са бе:

— Ці ка ва, тут доб рая чут насць?
— Вель мі, — ад ка заў су сед з-за 

сцен кі.

Лю ся ўба чы ла зор ку, якая па да ла. Яна 
па спе ла за га даць жа дан не, але не па спе-
ла ады сці...

— Та та, я больш ні ко лі не па еду з 
та бой на сан ках ка тац ца!

— Маў чы, сы нок! Вя зі да вай!

Жан чы ны вель мі хіт рыя: каб не губ ляць 
шкар пэт кі, яны пры вя за лі іх да тру соў і на-
зва лі гэ тую кан струк цыю «кал гот кі».
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1777 год — на ра дзі ла ся Жуль е та Бер нар. Па лі тыч ным, ін тэ ле кту-
аль ным і ар тыс тыч ным цэнт рам Па-

ры жа быў яе сла ву ты са лон, які на вед ва лі Ам пер 
і Мэ ры мэ, Стэн даль і Баль зак. Яна сяб ра ва ла з 
Ша таб ры я нам, Гю го і Жэр ме най дэ Сталь. Ёю за-
хап ля лі ся Да від і Дэ лак руа. Гэ та быў вы шэй шы 
свет фран цуз ска га мас тац тва і на ву кі — усіх іх 
здо ле ла аб' яд наць ма дам Бер нар. Яе імя ста ла 
сім ва лам, які ўва саб ляе доб ры густ і аду ка ва насць. 
Яна бы ла зор кай еў ра пей ска га маш та бу, пра якую 
га ва ры лі ў Ра сіі і ў Анг ліі, у Іта ліі і ў Гер ма ніі. Яна 
не пі са ла ра ма наў і не ства ра ла кар цін, але ва-
ло да ла дзіў най здоль нас цю пры цяг ваць да ся бе 
не ар ды нар ных асоб, ад кры ваць та лен ты і пад-
трым лі ваць іх.

1879 год — бы ла ўпер шы ню за па тэн та ва на аў та ма тыч ная тэ ле фон-
ная су вязь. Тэ ле фон ныя раз мо вы да гэ та га ча су ажыц цяў ля лі-

ся толь кі пры да па мо зе тэ ле фон на га апе ра та ра. Вы на ход ніц тва Дэ ні э ла і 
То ма са Ко на лі і То ма са Мак Ці га да зва ля ла тэ ле фа на ваць без па слуг тэ ле-
фа ніст кі. Але апе ра та ры па трэб ны бы лі яшчэ як мі ні мум 13 га доў, та му што 
пер шае вы на ход ства аў та ма тыч най су вя зі так і не атры ма ла ка мер цый на га 
ўва саб лен ня.

1943 год — 70 га доў та му на ра дзіў ся (вёс ка Ма лыя Но ві кі Стаўб-
цоў ска га ра ё на) Ка зі мір Ка мей ша, бе ла рус кі па эт. Пра ца ваў у 

ра ён ных га зе тах, на Бе ла рус кім ра дыё. З 1979 го да — у ча со пі сах «По лы мя», 
«Вя сёл ка», «Ма ла досць», з 2005-га — у ча со пі се «Во жык». Аў тар лі рыч ных 
па эм, вер ша ва ных збор ні каў для дзя цей, ар ты ку лаў пра твор часць бе ла рус-
кіх пісь мен ні каў. Не ка то рыя яго вер шы па кла дзе ны на му зы ку.

Кузь ма ЧОР НЫ, пісь мен нік, дра ма тург, пуб лі цыст:

«Па ва жае ся бе толь кі той, хто па ва жае дру гіх».

У Цэнт ры су час ных мас тац тваў, 
што на ву лі цы Ня кра са ва, 3 у 
Мін ску (там, дзе ў са вец кі час 
бы лі мас та коў скія май стэр ні, у 
тым лі ку, май стэр ня Мі ха ся Са-
віц ка га), да 22 снеж ня пра цуе 
вы ста ва «Гра фіч ны экс пе ры-
мент». Тое, што прад стаў ле на 
на вы ста ве, на ўрад ці мож на ў 
поў ным сэн се на зваць экс пе ры-
мен там, але тое, што вы ста ва 
гэ тая над звы чай ці ка вая і па-
зна валь ная для ама та ра гра фіч-
на га мас тац тва, — бяс спрэч на.

Твор часць 7 бе ла рус кіх мас та коў 
(Ге надзь Ма цур, Сяр гей Сар кі саў, 
Усе ва лад Свен та хоў скі, Вя ча слаў 
Се мянь ко, Па вел Сем чан ка, Вік тар 
Сянь коў, Юрый Та рэ еў) прад стаў ле-
на на вы ста ве ў поў ным аб' ёме. Кож-
на му аў та ру, мно гія з якіх, да рэ чы, 
з'яў ля юц ца вы клад чы ка мі твор чых 
ВНУ, пры све ча ны асоб ныя па кой-
чы кі цэнт ра мас тац тваў. І гэ та тро ху 
струк ту ры руе вель мі вя лі кую экс па-
зі цыю. Па сут нас ці, гэ та агляд бе-
ла рус ка га гра фіч на га ды зай ну праз 
твор часць асоб ных аў та раў.

Най боль шай ува гі за слу гоў ва-
юць тры за лы пла ка таў Юрыя Та рэ-
е ва, вя до ма га бе ла рус ка га мас та ка. 

Ду маю, на ват не вель мі зна ё мы з 
вы яў лен чым мас тац твам ча ла век 
ба чыў яго пла ка ты, прос та гу ля ю чы 
па Мін ску. Та рэ еў — ро біць тэ ат раль-
ныя афі шы. Мно гія з яго афіш ста лі 
ўжо кла сі кай бе ла рус ка га пла ка та: 
вель мі па зна валь ныя, вост рыя, час-
та іра ніч ныя і праб лем ныя. Так, на 
вы ста ве мож на па ба чыць пла ка ты 
да спек так ляў «Офіс», «Ад ной чы ў 
Чы ка га», «Гам лет» ды ін шых. Вель мі 
шмат у Та рэ е ва са цы яль ных пла ка-
таў, пры све ча ных за ха ван ню гіс та-
рыч най па мя ці (Каль ва рый скія і Яў-
рэй скія мо гіл кі ў Мін ску, ха ла кост), 
сва бо дзе сло ва і са ма вы ра жэн ня, 
твор час ці і мас тац тву на огул. І ўсё 
гэ та вель мі гус тоў ныя, ла ка ніч ныя 
пла ка ты, вы ка на ныя ў па зна валь ным 
аў тар скім сты лі. Неш та на ўмыс на на-
іў нае, не ахай нае, кід кае. Так, кра-
на юць пла ка ты, пры све ча ны ўгод-
кам Ка зі мі ра Ма ле ві ча. Або пла кат, 
пры све ча ны Во сі пу Ман дэль шта му, 
на якім у паэ та з га ла вы вы ля та юць 
лі та ры, а на ва чах — ка лю чы дрот, 
што гля дзіц ца не прос та сім ва ліч-
на. Ман дэль штам шмат ад ся дзеў 
у тур мах і вы сыл ках, і, ка лі ад туль 
вяр нуў ся, рас па вя да лі на ват, што ў 
яго не бы ло ве ек… Змар да ва ны і 
пры гне ча ны ге ній, яко му ха це лі заў-

час на за плю шчыць во чы і 
за кле іць рот.

Ка лі граф Па вел Сем-
чан ка пай шоў на пра ва ка-
цыю і не прос та прад ста віў 
свае гра фіч ныя тво ры пад 
не муд ра ге ліс ты мі наз ва мі 
«Кам па зі цыя», «Ві р туоз», 
«Рэ ха мі ну ла га» або ды-
дак тыч ны мі — «Ва ўсім 
пры трым лі вай ся ме ры», 
але і змай стра ваў са-
праўд ную кан цэп ту аль-
ную экс па зі цыю ў ду ху 
contemporаry art. Шэсць 
ся кер ві сяць вы со ка на 
сця не, пад са май стол-
лю. Та кі мо мант эк стры-
му, ве да е це. І ста но віц ца 
страш на: ад куль ты ве да-
еш, на коль кі на дзей на яны 
там пры ма ца ва ны? Гэ тыя 
ся ке ры, як на мя не, вель мі 
доб ра рыф му юц ца з ма ра-
лі тэ-кам па зі цый «Ва ўсім пры трым лі-
вай ся ме ры». Маў ляў, не ся чы з-за 
пля ча. А ка лі ся чэш, то мож на абы-
сці ся і ад ной ся ке рай. Шэсць — ужо 
за мно га. Вунь, па гля дзі це, як вус ціш-
на гэ та вы гля дае.

Аль бо вось гра фіч ныя кам па зі-
цыі Вя ча сла ва Се мянь ко. Вір ту оз най 
май стэр скай тэх ні кай на ма ля ва ны 
аб стракт ныя кам па зі цыі — геа мет-
рыч ныя і за круг ле ныя. Ня гле дзя чы 
на вон ка вую пра ста ту, яны ма юць 
скла да ныя фі ла соф скія наз вы: «Эра 
ін фля цыі» (2011), «Гу кі ле су» (2003), 
«На вар це» (2002) ды ін шыя. А ча-
сам на ват не ча ка на са цы яль ныя. На-
прык лад, «З'я ва Чы ка ці ла», зроб ле-
ная ў 2008 го дзе.

Ка лі граф Усе ва лад Свен та хоў скі 
на ма нер прак ты ка ван няў у твор-
чых ВНУ ства рыў ка лі гра фіч ныя 
кам па зі цыі, у якіх за шыф ра ваў вер-
шы Мак сі ма Баг да но ві ча ды бе ла-
рус кія пры маў кі: «Хоць рэд ка, але 
ед ка», «Хі цёр ма ка цёр», «Клюй це 
ку ры кру пы ако ла сту пы» ды ін-
шыя. Пры каз кі, зра зу ме ла. Так са-
ма абра ныя не вы пад ко выя: мно гія 
з іх дак лад на ад люст роў ва юць су-

час нае жыц цё бе ла ру саў. На род ная 
куль ту ра веч ная.

Вя до мы за мя жой бе ла рус кі ды-
зай нер Сяр гей Сар кі саў, які ад Бе ла-
ру сі ўдзель ні чаў у вы ста ве «ЭКС ПА 
2010» у Шан хаі, прад ста віў у яск-
ра вым па мя ран ца вым па коі цэнт ра 
мас тац тваў свае пла ка ты. У спа лу-
чэн ні з та кі мі эк стрэ маль на-ка ля ро-
вы мі сце на мі яны «зай гра лі» яшчэ 
больш вы раз на. Са мае ад мет нае ў 
гэ та га аў та ра — тан дэм пла ка таў з 
цы та та мі кла сі каў: «Быць ці не быць» 
Шэкс пі ра і «Ра біць — зна чыць быць» 
Ніц шэ. У не ча ка ную кант ра вер сію 
ўсту па юць та кія не па доб ныя адзін 
да ад на го твор цы, ства ра ю чы тым 
са мым аб са лют на но вы дыс курс.

Маг чы ма, аку рат гэ ты но вы дыс-
курс, но вы кан тэкст і ко лер сцен ме-
лі на ўва зе ар га ні за та ры вы ста вы, 
на зы ва ю чы яе «Гра фіч ны экс пе ры-
мент». Гля дач сам экс пе ры мен туе, 
раз гля да ю чы тво ры і раз ва жа ю чы 
над гэ тай ска ро ча най вер сі яй ан-
та ло гіі бе ла рус ка га пла ка та і ка лі-
гра фіі.

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ.
Фо та аў та ра.

У ста ра жыт ным Егiп це та го, хто за бiў ка та, са мо га ка ра лi смер-
цю. У 1484 го дзе Па па Iна кен цiй VIII за явiў, што ка ты зна хо дзяц ца 
ў са ю зе з д'яб лам, пас ля ча го iх па ча лi бяз лi тас на знi шчаць. I 
пер шы, i дру гi факт — кож ны по-свой му — свед чаць пра тое, 
што да гэ тых жы вёл у ча ла ве ка заў сё ды бы ло асаб лi вае стаў-
лен не. I хоць сён ня па доб ныя фак ты, як пра вi ла, звяз ва юць з 
ча ла ве чы мi за ба бо на мi, але па слу хай це, што рас каз ва юць пра 

сва iх улю бён цаў iх шчас лi выя гас па да ры: ка ты i ад хва роб ле чаць, i тэ ле па тыч ныя 
здоль нас цi ма юць...
Пра ўсё гэ та па ду ма ла ся, ка лi пра чы таў апа вя дан не Нi ны Ры бiк «Жан чы на i ка ця ня». 
На коль кi праў дзi вай па да сца вам гiс то рыя, рас ка за ная пiсь мен нi цай, мне зда ец ца, 
не ў апош нюю чар гу за ле жыць ад та го, цi тры ма е це вы до ма ча ты рох но гiх сяб роў i 
як моц на iх лю бi це.

Алесь БА ДАК.

Ужо коль-
кi дзён не дае 
спа кою амаль 
што ша ра го-
вая iн фар ма-

цыя са звод кi зда рэн няў. Пад ле так 
за гi нуў ад ал ка го лю. Не той, што пiў 
з ма лых дзён i ста яў на ўлi ку ў нар-
ка ла гiч ным дыс пан се ры, а звы чай ны 
хло пец са звы чай най сям'i. Вы рас у 
вёс цы. Пас ля дзе вя цi кла саў па сту пiў 
у ка ледж, каб атры маць спе цы яль-
насць. Як i ўсе, па ся лiў ся ў iн тэр на це. 
як i ўсе, тра пiў у кам па нiю ра вес нi каў. 
Ка лi на сту пiў 16-ы дзень на ра джэн ня, 
у iн тэр на цкiм па коi вы ра ша на бы ло 
яго ад свят ка ваць. Га рэл ку ку пi лi на-
ву чэн цы ста рэй шых кур саў, якiм ужо 
споў нi ла ся 18 га доў. Вар та за зна чыць, 
што ў на ву чаль най уста но ве дба юць 
пра дыс цып лi ну. Дзя жур ныя вы клад-
чы кi апош нi раз пра хо дзяць па ка-
лi до ры iн тэр на та ў 23 га дзi ны. Ка лi 
ве рыць та му, што пi са лi на фо ру мах 
пры аб мер ка ван нi гэ та га зда рэн ня, 
ка ля адзi нац ца цi ве ча ра хлоп чы ку 
па зва нi ла ма цi, па вiн ша ва ла яшчэ 
раз, па жа да ла доб рай но чы. Як чу ла 
ма ця рын скае сэр ца… А ён ба дзё рым 
го ла сам па ве да мiў ма цi, што ў iх усё 
доб ра i яны кла дуц ца спаць. Пас ля 
гэ та га хлоп цы, пад свеч ва ю чы ма бiль-
ны мi тэ ле фо на мi, вы пi лi тую зла шчас-
ную га рэл ку. Вы нi кi ака за лi ся больш 
чым сум ны мi. Сам iмя нiн нiк на на ступ-
ную ра нi цу не пра чнуў ся. Па вод ле па-
пя рэд няй вер сii, смерць на сту пi ла ад 
ас фiк сii (пра сцей ка жу чы, iр вот ныя 
ма сы пе ра кры лi ды халь ныя шля хi). 
Дру гi ўдзель нiк «за стол ля» тра пiў у 
баль нi цу ад атру чэн ня ал ка го лем. I 
толь кi трэ цi на заўт ра быў жы вы i зда-
ро вы.

Вель мi ра за нуў адзiн з ка мен та ры-
яў на сай це: маў ляў, усё ад сям'i, ба-
чаць дзе цi, як да рос лыя ад зна ча юць 
днi на ро дзi наў, так i яны… Ад куль вы 
ве да е це? Мо жа, у той сям'i зу сiм не 
п'юць, аль бо ро бяць гэ та ў над звы чай 
ра зум най ме ры. I хло пец, хут чэй за 
ўсё, ра бiў гэ та пер шы раз, та му i не 
раз лi чыў сi лы. А ад стаць ад кам па нii, 
пад ацца «бе лай ва ро най» да лё ка не 
ў кож на га атрым лi ва ец ца.

Вось тут, па-мой му, i за ка па ны са-
ба ка, аль бо лепш ска заць, ха ва ец ца 

ко рань усiх ня шчас цяў — у кам па нii 
(ася род ку, ка лек ты ве) яшчэ не сфар-
мi ра ва ных ма раль на i псi хiч на лю дзей. 
Яны ця пер пераважна не чы та юць кнi-
жак, не гля дзяць доб рае кi но — ад ны 
ба е вi кi цi iм парт ны кi не ма та гра фiч ны 
шыр спа жыў, па вод ле сло ва ад на го 
з кры ты каў, «зроб ле ны ра мес нi ка мi 
для iды ё таў». Не са мае леп шае зна хо-
дзяць у iн тэр нэ це, дрэн ныя пры кла ды, 
на жаль, на зi ра юць у паў ся дзён ным 
жыц цi. Усё пе ра лi ча нае ўплы вае на iх 
аса бiс тую iдэа ло гiю — сiс тэ му по гля-
даў i па няц цяў. А яшчэ на яе амаль 
ма гiч на ўздзей нi чае све та по гляд ста-
рэй шых — у на шым вы пад ку, та ва ры-
шаў па ву чо бе. Ён, гэ ты све та по гляд, 
жы ву чы, нi бы дзе даў шчы на ў вой ску, i 
пе рад аец ца ад ста рэй шых ма лод шым. 
I гэ ты са мы све та по гляд мае адзi ным 
з га лоў ных па сы лаў той, што пiць га-
рэл ку су час на, мод на, «кру та» i вель мi 
па-да рос ла му. Мно гiя 15–17-га до выя 
на ват пя рэ чыць гэ та му ба яц ца, каб 
не вы бiц ца з агуль на га ася род дзя, 
аб' яд на на га вось та кой па чвар най 
«iдэа ло гi яй».

I што ўся му гэ та му мож на су праць-
пас та вiць? Нi хто дак лад на не ве дае. 
Пра ку ра ту ра, мi лi цыя, аду ка цыя i 
ахо ва зда роўя пра вод зяць ак цыi, 
ме ра пры ем ствы, вя дуць асвет нiц-
кую ра бо ту. Вось i ня даў на ў Брэс це 
прай шла маш таб ная ак цыя па iнi цы-
я ты ве пра ку ра ту ры пад наз вай «Без 
гэ та га мож на жыць». Пра вiль ней ска-
заць, прай шла ў не каль кiх шко лах, 
пра цяг ва ец ца ў iн шых. Дзе цi ра зам 
з да рос лы мi рых ту юць прэ зен та цыi, 
вi до вiшч ныя ак цыi, се мi на ры аб тым, 
як цу доў на жыць без га рэл кi, ты ту-
ню i нар ко ты каў. I ўсё гэ та доб ра, i яно 
мае сэнс, на ват ка лi адзiн ча ла век з 
удзель нi каў кож на га ме ра пры ем ства 
за ду ма ец ца пра свае па во дзi ны. Але 
ж час цей пад лет кi гля дзяць слай ды, 
слу ха юць ра зум ныя сло вы, а ро бяць 
па-свой му, па-ра ней ша му. Дзiў на, але 
чым боль шым аб' ёмам iн фар ма цыi ва-
ло дае су час ны ма ла ды ча ла век, тым 
мен шай ста но вiц ца яго ўнут ра ная сва-
бо да. Да та го ж ён усё роў на пад па-
рад коў ва ец ца iн стынк там i пра вi лам 
па во дзiн ася род ку. Ка жу не аб тых, 
хто змал ку ў сям'i атры маў ад па вед-
нае вы ха ван не i яго ўжо цяж ка пе ра-

вы ха ваць, а пра iн шых — пад лет каў з 
нар маль ных сем' яў, якiя ў ка лек ты ве 
трап ля юць пад уплыў.

У гра мад стве па ру шы лi ся спрад-
веч ныя ары ен цi ры, аса цы яль насць 
ужо амаль не асу джа ец ца i не пра-
сле ду ец ца. Ця пер нi хто не са ро ме-
ец ца п'ян ства. За ган най з'я ве ня ма 
ма сiў на га iдэа ла гiч на га про цi дзе ян-
ня. Усё ад бы ва ец ца на ва чах пад-
лет каў, мо ла дзi. Ка лi б уда ло ся ў 
са мым тра пят кiм уз рос це, на ўзроў-
нi пад свя до мас цi, уну шыць iм, што 
быць п'я ным со рам на, мо жа, неш та 
зру шы ла ся б у па во дзi нах. Яны ж на-
ват што-не будзь з адзен ня цi абут ку 
на сiць не бу дуць, ка лi тыя, на iх по-
гляд, мо гуць вы клi каць смех аль бо 
асу джэн не ра вес нi каў. А за п'ян ства 
на смех не пад нi ма юць… Зна чыць, 
нам трэ ба ства раць та кiя фiль мы, рэ-
клам ныя ро лi кi, якiя мо гуць па ся лiць 
у юных ду шах па чуц цё со ра му. Але 
тут не аб ход ны не пры мi тыў ны i тан-
ны па ды ход, а вя лi кi та лент рэ жы сё-
раў i сцэ на рыс таў. Па куль жа не па-
шко дзяць i ак цыi, па доб ныя на тую, 
пра якую га ва ры ла ся кры ху вы шэй. 
I чым больш iх, тым лепш. Па трэб ны 
жы выя пры кла ды лю дзей, якiя мно-
га га да бi лi ся ў сва iм жыц цi i якiя зда-
ро вы лад жыц ця зра бi лi яго нор май. 
А яшчэ вар та па ду маць аб шко дзе 
ўсе агуль най да ступ нас цi спiрт но га. 
Цi пра вiль на гэ та? У ра ё не са ма га 
вя лi ка га кi на тэ ат ра Брэс та «Бе ла-
русь», дзе ту су ец ца шмат мо ла дзi, 
ёсць ча ты ры спе цы я лi за ва ныя ма га-
зi ны спiрт но га… I яшчэ, мо жа, ёсць 
сэнс пры слу хац ца да тых, хто даў но 
пра па ноў вае вяр нуц ца да за ба ро ны 
на про даж моц ных на по яў асо бам, 
якiя не да сяг ну лi 21 го да. Та ды i не 
ку пяць на ву чэн цы ста рэй шых кур-
саў атру ту для 15–16-га до вых. А так 
вель мi рас паў сю джа ная з'я ва, ка лi 
ста рэй шыя та ва ры шы куп ля юць ма-
лод шым i пi ва, i га рэл ку. Не вель мi 
ад роз нi ва ец ца свя до масць 18-га-
до ва га ад свя до мас цi 17-га до ва га 
ча ла ве ка. Ця пер на огул да рос ласць 
ма ла до га па ка лен ня пры па зня ец-
ца. А вось гу ляць у яе спра бу юць 
мно гiя.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ

�

Не фар матНе фар мат  ��

Та кая жорст кая гуль ня...
МАС ТАЦ ТВА, 

ДА ЯКО ГА НЕ БЯС ПЕЧ НА ДА КРА НАЦ ЦА
6 СЯ КЕР НА ВЫ СТА ВЕ ГРА ФІЧ НА ГА ДЫ ЗАЙ НУ

УНП 200288316.

ЖАН ЧЫ НАЖАН ЧЫ НА
I КА ЦЯ НЯI КА ЦЯ НЯ

Ад та ко га 
ж чую...


