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Надрукавана ў «Маладосці»: чэрвеньскі нумар

СЁННЯ

АЎТАРЫ РОЗНЫХ ПАКАЛЕННЯЎ
Лета ў «Маладосці» пачынаецца з гумарыс тычнай аповесці Андрэя Сідарэйкі «Маладыя, альбо Вясёлыя будні сям'і
Курачкіных». Пісьменнік нарадзіўся на
Гомельшчыне, у Рэчыцкім раёне. Скончыў Ло еўскае пе да га гіч нае ву чы лі шча
і фа культэт жур на ліс ты кі Бе ла рус ка га
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та. Аў тар кніг
«Жонка на гадзіну», «Вальс чырвоных
гронак рабіны», «Дзсяць капеек», «Здарэнне ў ціхую ноч». Выпускніца філфака БДУ Паліна Басалыга (нарадзілася ў
Мінску ў 2000 годзе) знаёміць з падборкай вершаў «Святло і цемра». «Шапталі
зоркі між сабою:/ «Што бачыш ты?»/ «Я
бачу літасць»./ «Я бачу гора». / Спытала поў ня: / «Што ад чу ва лі?»/ «Свя тое
шчасце».
Абразкі Канстанціна Касяка аб'яднаны
агульнай назвай «Да дзядоў на магілы». Малады літаратар
(нарадзіўся ў Мінску ў 1987 годзе; скончыў гістарычны факаультэт БДУ) імкнецца зазірнуць у лёсы сваіх прашчураў,
блізкіх людзей, піша пра цікавыя яму мясціны.
Шмат старонак у шостым нумары «Маладосці» адведзена прозе і паэзіі аў тараў сталых, добра вядомых не
толькі чытачам «Маладосці» — Зіновія Прыгодзіча, Міхася
Пазнякова, Ганны Навасельцавай, Наталлі Канстанцінавай. Цікавай падаецца падборка вершаў Ірыны Бяльковіч
«Кахання прамень». Дарэчы, у «Маладосці» з'явілася
традыцыя — рэдакцыя дае магчымасць аўтарам патлумачыць, якімі прынцыпамі яны кіруюцца ў сваёй творчасці.

Месяц
Маладзік 29 чэрвеня.
Месяц у сузор'і Шаляў.

Вось, да прыкладу, што сцвярджае Наталля Канстанцінава: «У мяне ёсць тры
крыніцы ідэй, якія становяцца асновай
літаратурных твораў: мая журналісцкая дзейнасць, маё рэальнае прыватнае
жыццё і мае фантазіі. Штуршком для
выбудоўвання сюжэта можа стаць што
заўгодна: пачу тыя мной гіс торыя або
факт, актуальныя з'явы жыцця, некалькі
радкоў з упадабанай песні. Былі нават
выпадкі, калі літаральна адна-дзве сказаныя кімсьці фразы развіваліся ў сюжэт апавядання або аповесці. Тое, што
ўзяла з рэальнасці, я заўсёды творча
апрацоўваю, развіваю, перайначваю,
кампаную з нечым іншым. У той жа час
і мае фантазіі не з'яўляюцца абсалютна
адарванымі ад рэчаіснасці: у іх я ў чароўным, рамантычным свеце пераасэнсоўваю нешта з рэальнасці».
Раю ўсім не абысці ўвагай «Дыялог пакаленняў», у якім
развагамі пра жыццё і творчасць дзеляцца дзед і ўнук — літаратуразнаўца, перакладчык, доктар філалагічных навук,
прафесар Іван Чарота і студэнт філалагічнага факультэта
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Цімафей Чарота.
А следам за «Дыялогам...» — публікацыя перакладзеных
Цімафеем Чаротам вершаў англа-амерыканскага паэта
Роджэра Крэйка. Змешчаны ў «Маладосці» і апавяданні
Вірджыніі Вульф «Новая сукенка» і «Пазнака на сцяне»,
перакладзеныя Марынай Макарыч.
Мікола БЕРЛЕЖ.

Сонца
Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Усход

Захад Даўжыня
дня

4.46
4.28
4.36
4.42
5.03
5.13

21.42
21.39
21.32
21.19
21.55
21.47

16.56
17.11
16.56
16.37
16.52
16.34

Iмянiны
Пр. Соф'і, Ульяны,
Антона, Арцёма, Барыса,
Георгія, Германа, Дзяніса,
Сямёна, Фёдара.
К. Дамінікі, Люцыі,
Тэрэзы, Эдварда.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

НЕЗВЫЧАЙНАЯ ГОНКА
У Брэсце 10 ліпеня пройдзе міжнародны забег Bіson Race. На гонку з перашкодамі заявіліся амаль
1,2 тысячы аматараў бегу з Беларусі і Расіі, паведаміла начальнік
аддзела спорту і турызму гарвыканкама Алеся ОКРУГ.
Такія спаборніцтвы ў горадзе ар-

ганізуюць упершыню. Стартавы і фінішны гарадок будуць размяшчацца
каля парку валуноў у Гарадскім садзе.
Маршрут гонкі пройдзе па набярэжнай
ракі Мухавец да Брэсцкай крэпасці,
потым атлеты перабягуць па падвесным мосце на экасцяжыну, адтуль на
мост да бульвара Шаўчэнкі — і вернуцца да месца старту.

6 ЛІПЕНЯ

1900

год — нарадзіўся (в. Шацк,
цяпер у Пухавіцкім раёне)
Іван Сцяпанавіч Лупіновіч, беларускі глебазнавец і аграхімік. Акадэмік АН БССР,
Ака дэ міі сель ска гас па дар чых на вук
БССР, док тар сельскагаспадарчых навук, прафесар,
заслужаны дзеяч навукі Беларусі. У 1951 годзе — выконваючы абавязкі прэзідэнта АН БССР. У 1957—1961-м —
прэзідэнт Акадэміі сельскагаспадарчых навук БССР.
Распрацаваў методыку комплекснага прыродна-гістарычнага раяніравання тэрыторыі СССР для сельскагаспадарчага выкарыстання і склаў карту. Аўтар больш як
120 навуковых прац.
год — нарадзіўся (в. Вялікая Уса, цяпер
Уздзенскі раён) Пятро Глебка, беларускі
паэт, акадэмік АН БССР. У 1957—1969 гадах дырэктар
Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору.
Аўтар паэтычных зборнікаў «Шыпшына», «Урачыстыя
дні», «Чатыры вятры» і іншых, а таксама драматычнай
паэмы «Над Бярозай-ракой», лібрэта опер, літаратурнакрытычных і публіцыстычных артыкулаў. Вёў даследчую
работу ў галіне беларускай лексікалогіі, мастацтвазнаўства і фалькларыстыкі. Суаў тар і адзін з рэдактараў
«Руска-беларускага слоўніка», аўтар шэрагу работ, прысвечаных мове пісьменнікаў.
год — нарадзіўся (г. Санкт-Пецярбург) Пётр
Мікалаевіч Драчоў, беларускі мастак. Працаваў у станковай і кніжнай графіцы. Сярод твораў: серыя
акварэляў «Помнікі архітэктуры Беларусі», «Бярэзінскі
запаведнік», літаграфіі, ілюстрацыі да кніг У. Дубоўкі,
П. Броўкі, У. Караткевіча і іншае.
год — нарадзіўся (г. Мінск) Максім Міка ла е віч Мір ны, бе ла рус кі спарт смен
(тэніс), заслу жаны майстар спорту Беларусі. Чэмпіён XXХ Алім пій скіх гуль няў у Лон да не. Пе ра мож ца
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года,
выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

«У асноўным Bіson Race праходзіць
на закрытых аб'ектах. Мы ж выбралі
гарадское асяроддзе, каб дарослыя і
дзеці маглі паназіраць за такімі цікавымі спаборніцтвамі, і каб папулярызаваць спорт і здаровы лад жыцця», —
расказала Алеся Округ.
Даўжыня асноўнай дыстанцыі складае 8 км, для дзяцей — 1 км.

Уім блдонскага турніру. Неаднаразовы пераможца адкрытага чэмпіянату ЗША. Уладальнік «Кубка Крамля».
Пераможца матчаў Кубка Дэвіса. Пераможца турніраў
серыі «Чэленджэр» у парным разрадзе. Шматразовы
пераможца турніраў Асацыяцыі тэнісіс таў-прафесіяналаў.
год — на вогнішчы разам
са сваімі працамі спалены
лідар чэшскіх пратэстантаў Ян Гус. Нацыянальны
герой чэшскага народа. Быў святаром і
некаторы час рэктарам Пражскага ўніверсітэта. Пакаранне Гуса выклікала так званыя Гусіцкія
войны ў Чэхіі (1419—1434).
год — папа рымскі Яўгеній ІV і візантыйскі
імператар Іаан VІІІ падпісалі Фларэнтыйскую унію, якая стварыла грэка-каталіцкую (уніяцкую)
царкву.
год — долар стаў нацыянальнай валютай
ЗША.
год — левыя эсэры ўзнялі ў Маскве ўзброенае паўстанне. Супярэчнасці ўнутры ўрадавай кааліцыі бальшавікоў і левых эсэраў абвастрыліся
яшчэ ў сакавіку 1918 года, з падпісаннем Брэсцкага
мірнага дагавора. У знак пратэсту супраць яго ўмоў, ганебных для Расіі, левыя эсэры пакінулі Саўнаркам, і на
ІV з'ездзе Саветаў галасавалі супраць Брэсцкага міру.
год — афіцыйна набыло сілу рашэнне аб
стварэнні СССР. Створаны Савет народных камісараў СССР (урад) і саюзныя наркаматы (міністэрствы).
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УСМІХНЕМСЯ
Вырашыў выдаліць з
тэлефона ўсе фоткі, на
якіх я дрэнна атрымаўся.
У мяне больш няма фотак
на тэлефоне.

Мая прадукцыйнасць у
канцы тыдня знаходзіцца
на ўзроўні «Мне лянота рабіць нават тое, што я люблю рабіць».

Хачу грошы-бумерангі: я
іх расходую, расходую, а яны
вяртаюцца, вяртаюцца.

Падарожжы — гэта маркетынгавы ход вытворцаў
магніцікаў.

1785
1918
1923

ДЖОРЖ ГАЛІФАКС:
«Аду ка цыя — гэ та тое, што за ста ец ца
пасля таго, як мы ўжо забыліся ўсё, чаму
нас вучылі».

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 311 17 13 (тэл./факс);
аддзелаў: пiсьмаў — 311 17 44, маркетынгу — 263 66 73, бухгалтэрыi — 311 17 16.

прыём рэкламы

тэл./факс: 311 17 27,
е-mail: reklama@zviazda.by

www.zviazda.by
e-mail: info@zviazda.by

(для зваротаў):
zvarot@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым знач- Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве
ком, носяць рэк ламны харак тар. «Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
Адказнасць за змест рэкламы ня- 220013, Мiнск, прасп. Незалежнасці, 79/1. Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
суць рэкламадаўцы.

Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Тыраж 14.804. Iндэкс 63850. Зак. № 1721.
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

Нумар падпiсаны ў 19.30
5 ліпеня 2022 года.

