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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.46 21.42 16.56
Вi цебск — 4.27 21.40 17.13
Ма гi лёў — 4.36 21.32 16.56
Го мель — 4.42 21.20 16.38
Гродна — 5.03 21.56 16.53
Брэст    — 5.13 21.47 16.34

ЗАЎТРА
— Па да ры ёй пярс цё нак. Каб усе 

ба чы лі, што яна за ня тая.

— Я лепш сам заў сё ды по бач бу ду: 

гэ та больш на дзей на.

Фо рум ме ды каў.

«На рэ за нае мя са кла дзеш на па тэль-

ню, сма жыш, дзесь ці па між дру гой і трэ-

цяй сту пен ню апё ку да да еш га род ні ну».

У бух гал тэ рыі:

— Як ду ма еш, гро шы, вы дат ка ва-

ныя на корм са ба кам, ла гіч на спі саць 

на ар ты кул «Ахоў ная і па жар ная сіг-

на лі за цыя»?..

6 ЛІ ПЕ НЯ

1864 год — на ра дзі ла ся Аў фра сін ня Мі хай лаў на Га рэц кая, бе ла рус кая 

на род ная спя вач ка. Сва бод на ва ло да ла роз ны мі сты ля мі вы ка нан-

ня, спе вам з «пе ра лі ва мі» ў ад па вед нас ці з тра ды цы я мі бе ла рус ка га Па дняп роўя. 

Яе рэ пер ту ар скла даў ся пе ра важ на з ся мей на-аб ра да вых і ка лян дар ных пе сень, 

ся род якіх асаб лі вай раз на стай нас цю вы лу ча лі ся ра дзін ныя, вяс но выя, вя сель-

ныя, жніў ныя пес ні. 318 тэкс таў з ме ло ды я мі скла лі асоб ную кні гу «На род ныя 

пес ні з ме ло ды я мі». Па мер ла ў 1935 го дзе.

1894 год — на ра дзіў ся Ілья Сця па на віч Фе да се ен ка, адзін з кі раў ні-

коў пар ты зан ска га ру ху на тэ ры то рыі Го мель скай воб лас ці ў 

га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны. З 1918-га ў Чыр во най Ар міі, ка ман дзір уз во-

да, ро ты, ба таль ё на, страл ко вай ды ві зіі. З 1940 го да ды рэк тар Го мель ска га 

аў та ра монт на га за во да. У га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны са жніў ня 1941-га 

да жні ўня 1943-га ка ман дзір пар ты зан ска га атра да «Баль ша вік» Го мель ска-

га пар ты зан ска га злу чэн ня, член Го мель ска га пад поль на га гар ка ма КП(б)

Б. За пар ты зан ска га ка ман дзі ра гіт ле раў цы абя ца лі буй ное ўзна га ро джан-

не. У снеж ні 1943-га вяр нуўся на Го мель скі аў та ра монт ны за вод. Па мёр 

у 1947 годзе. Яго імем на зва на ву лі ца ў Го ме лі.

1929 год — на ра дзіў ся Сяр гей Іва на віч Яў до шан ка, ак цёр, рэ жы сёр, за слу жа ны ар-

тыст Бе ла ру сі (1963). У 1950 го дзе скон чыў Адэ скае тэ ат раль нае ву чы лі шча, 

у 1975-м — рэ жы сёр скую ла ба ра то рыю пры Мас коў скім тэ ат ры імя Ма я коў ска га. З 1955 го-

да — ак цёр і рэ жы сёр (у 1979—1981-м, 1993—1995 га дах — га лоў ны рэ жы сёр) Брэсц ка га тэ ат ра 

дра мы і му зы кі. Па мёр у 2009 го дзе.

1859 год — на ра дзіў ся Карл Гус таў Вер нер фон Хей дэнс там, швед скі 

пісь мен нік, лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі па лі та ра ту ры (1916). Аўтар 

лі та ра тур на га ма ні фес та не ара ман тыз му «Рэ не санс», вер шаў, апа вя дан няў. 

Па мёр у 1940 го дзе.

1919 год — на ра дзіў ся Ба рыс Іса ка віч Бал тэр, пісь мен нік, удзель нік 

са вец ка-фін скай і Вя лі кай Ай чын най вой наў. Са мы вя до мы твор 

пісь мен ні ка — апо весць «Да па ба чэн ня, хлоп чы кі», на дру ка ва ная ў 1962 го дзе ў ча со пі се 

«Юность», паз ней пе ра пра ца ва ная ў п'е су і эк ра ні за ва ная рэ жы сё рам Мі ха і лам Ка лі кам. Па-

мёр у 1974 го дзе.

1919 год — бры тан скі ды ры жабль R-34 пры зям ліў ся ў Нью-Ёр ку. Гэта пер шае па вет-

ра нае суд на, якое ўда ла пе ра ля це ла Ат лан тыч ны акі ян.

1946 год — на ра дзіў ся Сіль вестр Ста ло не, аме ры кан скі ак цёр, кі на рэ жы сёр, сцэ на рыст 

і прад зю сар. За сваю ак цёр скую кар' е ру зняў ся больш чым у 50 філь мах. У снеж ні 

2016-га прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп пра па на ваў Ста ло не па са ду стар шы ні На цы я наль на га 

фон ду мас тац тваў і гу ма ні тар ных на вук, ад якой той ад мо віў ся.

1973 год — анг лій скі гурт Queen вы пус ціў свой пер шы сінгл Keep Yourself Alіve. Ён 

вый шаў у фар ма це 7ʼʼ плас цін кі ў 14 кра і нах.

1994 год — пар ла мент Ка зах ста на пры няў ра шэн не аб пе ра-

но се ста лі цы рэс пуб лі кі з Ал ма-Аты ў Акма лу (з 1998 го-

да — Аста на). У лі пе ні 1999 го да но вая ста лі ца Ка зах ста на бы ла 

ўда сто е на прэ міі ЮНЕС КА «Го рад све ту». Сё ле та ў са ка ві ку Аста на 

пе рай ме на ва на ў Нур-Сул тан.
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Месяц
Маладзік 2 ліпеня.

Месяц у сузор’і Дзевы.

Iмянiны
Пр. Соф'і, Ульяны, Антона, Арцёма, 

Барыса, Георгія, Германа, Дзяніса, 

Сямёна, Фёдара.

К. Дамінікі, Люцыі, Тэрэзы, 

Эдварда.
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— На са май спра ве па чуц-

цё сты лю цес на звя за на з па-

чуц цём ко ле ру. У мно гіх ма іх 

сту дэн таў бач на пры ро джа нае 

па чуц цё сты лю, яны ні бы та ін-

ту і тыў на пра цу юць з тка ні най і 

ко ле рам. Але я ўпэў не на, што 

гэ та па чуц цё мож на і раз віць. 

Баць кі мо гуць ад даць сваё дзі ця 

ў мас тац кую шко лу ці ней кі гур-

ток па вы яў лен чым мас тац тве. 

Спра ва ў тым, што там ма лых 

зна ё мяць з ко ле ра вай гар мо ні-

яй, што іс нуе ў све це, і тво ра-

мі вя лі кіх лю дзей і та кім чы нам 

пры ві ва юць густ. Да рос ла му 

ча ла ве ку так са ма мож на раз-

віць па чуц цё сты лю, ка лі ён з 

да па мо гай ін тэр нэ ту, спе цы яль-

най лі та ра ту ры і прафесіяналаў 

возь мец ца за са ма аду ка цыю ў 

гэ тым кі рун ку.

— Вам пры нес лі вя до масць 

ка лек цыі муж чын ска га адзен-

ня. На пэў на, вы ўла ві лі, чым ад-

роз ні ва ец ца ўспры ман не мо ды 

муж чы на мі і жан чы намі?

— І са праў ды, ус пры ман не 

мо ды ў іх вель мі роз нае. Для 

муж чын мо да — гэ та перш-на-

перш сек су аль насць. Ім на са-

май спра ве ўсё роў на — гэ та 

мо да сты ліс тыч ная або мас мар-

кет. Тым больш рэд кі муж чы на 

мо жа пра віль на кам бі на ваць 

рэ чы. Та му, пра цу ю чы з муж-

чын скім адзен нем, я ра зу мею, 

што іх кам плек ты па він ны быць 

за вер ша ны мі.

А жан чы на мо жа ад ра зу вы-

лу чыць у кам плек це для ся бе, 

на прык лад, спад ні цу і ўя віць, з 

чым яна маг ла б скамп лек та-

ваць яе, па да браць абу так і ак-

се су а ры, каб па даць воб раз па-

но ва му. Для жан чы ны важ ныя 

і крой, і ко лер, і дэ кор. Ка лі ж 

трэн ды са ста рэ лі, то ад жан чы-

ны мож на па чуць фра зу: «Мне 

ня ма ча го на дзець».

Гэ та ўсё да ты чыц ца, ба дай 

што, на ша га рэ гі ё на. Ка лі ка-

заць, на прык лад, пра ўсход нія 

кра і ны, дзе за хоў ва юц ца тра ды-

цыі, то ак цэн ты ў мо дзе змя шча-

юц ца на якасць тка ні ны і дэ кор. 

А вось у аме ры кан цаў важ ная 

функ цы я наль насць адзен ня, каб 

бы ло зруч на на сіць. Ка неш не, 

мне як ды зай не ру хо чац ца ве-

рыць, што пра цэнт лю дзей, якія 

бу дуць са чыць за тэн дэн цы я мі 

ў мо дзе, па вя лі чыц ца, а на шы 

муж чы ны змо гуць дак лад на 

вы зна чыць сваю рэч, якая бу-

дзе па са ваць і ха рак та ру, і ата-

чэнню.

— Вы ска за лі, што мно гае 

за ле жыць ад рэ гі ё на. Ці прос-

та ра біць адзен не для бе ла-

ру саў?

— Бе ла рус кіх муж чын апра-

наць вель мі скла да на (смя ец ца). 

Ну вось, на прык лад, усім вя до-

мыя тыд ні мо ды. Пад час на ша га, 

бе ла рус ка га, тыд ня мо ды адзін кі 

звяр та юц ца, каб на быць ней кую 

рэч. У ін шых кра і нах на па доб-

ных ме ра пры ем ствах мо ман там 

за ля та юць за ку лі сы лю дзі, яны 

ма ца юць рэ чы, про сяць пры ме-

раць, спра бу юць да мо віц ца. Лю-

дзям у Еў ро пе па да ба ец ца мой 

стыль, ён дае маг чы масць раз-

ня во ліц ца і рас сла біц ца. На шы 

муж чы ны мне зда юц ца трош кі 

за кам плек са ва ны мі, быц цам не 

да вя ра юць сва ім уяў лен ням. Ка-

лі ў іх ёсць джын сы, яны не куп-

ля юць дру гія, бо не ра зу ме юць, 

на вош та.

Хоць ця пер у нас і ня ма дэ-

фі цы ту, як ра ней, ка лі кож ная 

рэч да ста ва ла ся з цяж кас цю. 

Ды і аба ро ты адзен ня ў на шай 

кра і не ін шыя... На прык лад, на 

За ха дзе па ля жа ла рэч ме сяц у 

кра ме — адзін кошт, па ля жа ла 

дру гі — дру гі і гэ так да лей. У нас 

та ко га ня ма! Па ве сі лі рэч у кра-

ме, і бу дзе ві сець яна га да мі па 

тым жа кош це.

Мне зда ец ца, што та кія ад но-

сі ны да свай го знеш ня га вы гля-

ду ў бе ла ру саў вы пра ца ва ныя 

па ка лен ня мі: вось ма ці на бы ла 

сы ноч ку адзен не, ад пра са ва ла і 

па ве сі ла на крэс ла, ма лы апра-

нуў, і ду маць не трэ ба, та кая 

пры клад на схе ма пе ра хо дзіць 

і ў да рос лае жыц цё муж чы ны. 

Але я ўсё ж спа дзя ю ся, што па-

сту по ва сі ту а цыя бу дзе мя няц ца 

і бе ла рус кія муж чы ны за хо чуць 

вы бі раць са бе адзен не і ста нуць 

ста віц ца да гэ та га з боль шай ці-

ка вас цю.

— Рас ка жы це пра су час-

ныя тэн дэн цыі ў мо дзе муж-

чын ска га адзен ня.

— Сён ня на пі ку па пу ляр нас-

ці кро е ны і вя за ны тры ка таж. 

Швэд ры мо гуць быць двух ты-

паў: па вя лі ча на-шы ро кія або ў 

ду ху 1970-х га доў, ка лі шчыль на 

пры ля га юць да фі гу ры, але та ды 

іх ле пей за праў ляць у шта ны.

Не ад' ем ная част ка муж чын ска-

га гар дэ ро ба — фут бол кі з кро е-

на га тры ка та жу. Сён ня яны іна ва-

цый на прад стаў ле ны кам бі на цы яй 

з роз ных ма тэ ры я лаў і струк тур, 

на прык лад, та кіх як ба воў на, сет-

ка ва ты тры ка таж, пла шчо вая тка-

ні на, га лан та рэй ныя стуж кі і ры-

ба ны па ру ка вах і ўні зе, — у ду ху 

вась мі дзя ся тых га доў.

Гэ так жа лі чыц ца мод ным і 

дру ка ва ны ма лю нак. Па чы нае 

на бі раць аба ро ты тэ ма глад кай 

і чыс тай па верх ні. Ко лер мо жа 

быць роз ны, але па жа да на на-

сы ча ны — ха кі, тэ ра ко та вы, сі-

не-шэ ры ці чыр во ны.

Так са ма ў гэ тым і бу ду чым 

се зо не за хоў ва ец ца пры сут-

насць дзе ла во га сты лю.

Мож на яшчэ за ўва жыць у лю-

дзей па валь нае за хап лен не ма-

люн кам «клет ка». Яна мо жа быць 

як ста тыч на га, так і ды на міч на га 

па рад ку. На прык лад, усі мі лю-

бі мая клет ка «ар ле кін» на ка мі-

зэль ках і кар ды га нах. Клет ка як 

мод ны трэнд з шарс ця ных і паў-

шарс ця ных тка нін пе ра не се на на 

ін шыя струк ту ры, ў пры ват нас ці 

на пла шча выя, ат лас ныя, віс коз-

ныя і тры ка таж ныя асно вы.

Муж чын скі гар дэ роб не маг чы-

ма ўя віць без шта ноў! Дык вось 

ця пер мод ная сты ліс ты ка 1930-х 

га доў. Шта ны та кія вы раб ля юц ца 

з за вы ша най лі ні яй та ліі і больш 

аб' ём ныя ў зо не сцяг на.

Што ж да ты чыц ца кла січ ных 

пін жа коў, то знач ны ўплыў аказ-

вае ўсё тая ж мо да трыц ца тых, 

ка лі ўсе муж чы ны на сі лі цём ныя 

ў дроб ную па лос ку пра мо га крою 

двух борт ныя пін жа кі. Па сад ка пін-

жа коў ро біц ца больш сва бод най.

Ка лі ка заць пра дэ мі се зон-

ную воп рат ку, то ў трэн дзе двух-

ба ко выя ма дэ лі з двух функ цыя-

наль ных сла ёў. Сме лы дэ кор у 

вы гля дзе шрыф тоў, на страч ных 

сту жак і сцяж коў, аб' ём ных кі-

шэ няў і кант рас ных аплі ка цый 

кан чат ко ва за ма ца ваў ся на 

верх нім адзен ні. Рэ ка мен дую 

муж чы нам звяр нуць ува гу на 

воп рат ку, даў жы ня якой кры ху 

вы шэй шая ці ні жэй шая ка ле на.

— На ваш по гляд, якое 

адзен не мож на сме ла на быць, 

каб быць упэўненым, што яно 

не выйдзе з моды?

— Я доў га ду ма ла над гэ тым 

пы тан нем. Мож на пра па на ваць 

ка су ху — гэ та та кая ка рот кая 

ску ра ная курт ка. Фор ма ка су-

хі за ста ец ца стан дарт най, кла-

січ най на пра ця гу ўся го ча су яе 

іс на ван ня. Ды і я са ма кож ны 

год па кі даю ка су ху ў сва ёй ка-

лек цыі, ма гу толь кі па мя няць ко-

ле ра вае ра шэн не. Уво гу ле лі чу, 

што ка су ха — су пер.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

СтыльСтыль

«Рэд кі муж чы на мо жа 
пра віль на кам бі на ваць рэ чы»

Ча му бе ла ру саў скла да на апра нуць па мо дзе
Люд мі ла ТА РА КА НА ВА — вя до мы ма дэль ер, да цэнт ка фед-

ры ды зай ну і мо ды ў Ві цеб скім дзяр жаў ным тэх на ла гіч ным 

уні вер сі тэ це, удзель ні ца мод ных па ка заў і вы ста вак лёг кай 

пра мыс ло вас ці ў Дзю сель дор фе, Кёль не, Ка лі нінг ра дзе, 

Маск ве, Льво ве, Ло дзі і ін шых га ра дах. Ві цеб скі ды зай-

нер адзен ня ства ры ла не каль кі дзя сят каў уні каль ных ка-

лек цый, пос пе хам ад зна ча ны яе не ад на ра зо выя па ка зы 

аў тар скіх ка лек цый на Бе ла рус кім тыд ні мо ды ў Мін ску. 

Ма дэ лі Та ра ка на вай апуб лі ка ва ныя ў ча со пі сах мо ды і сты-

лю — італь ян скім Collezіonі, ра сій скім Fashіon Collectіon 

і не ка то рых ін шых. Ма дэль ер рас ка за ла ка рэс пан дэн ту 

«Звяз ды» пра асноў ныя тэн дэн цыі муж чын скай мо ды бу-

ду ча га се зо ну і пра тое, як мож на раз віць па чуц цё сты лю 

ў на ша га ду жа га по лу.

ГАРЭ
ЛКА

— Зноў на Зямлю 
па штучны розум 

лёталі!?

Вы стаў ка «Ле а нід Ле він. Фі ла со фія твор-

час ці» ад кры ла ся ў фо та да ку мен таль най 

экс па зі цыі Дзяр жаў на га ме ма ры яль на-

га комп лек су «Ха тынь». Яна пра хо дзіць 

у ме жах ме ра пры ем стваў, пры све ча ных 

50-год дзю з дня ад крыц ця ме ма ры яль ных 

комп лек саў «Ха тынь» і «Кур ган Сла вы».

Комп лекс «Ха тынь» на быў су свет ную сла ву 

і стаў зна ка вым мес цам і ві зіт най карт кай Бе-

ла ру сі. Ме ма ры ял аб' яд наў у са бе па мяць пра 

жы ха роў вёс кі Ха тынь, спа ле ных кар ні ка мі ў 

са ка ві ку 1943 го да, і жы ха роў бе ла рус кіх вё сак, 

якія раз дзя лі лі іх лёс. Твор чая гру па аў та раў 

ме ма ры я лу — ар хі тэк та ры Ле а нід Ле він, Юрый 

Гра даў, Ва лян цін За нко віч і скульп тар Сяр гей 

Се лі ха наў — змаг лі па ка заць тра ге дыю ах вяр 

фа шыз му і ўся го бе ла рус ка га на ро да.

Ле а нід Ле він — вя до мы ар хі тэк тар, гра мад скі 

дзе яч, За слу жа ны ар хі тэк тар Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь, лаў рэ ат Ле нін скай прэ міі кам са мо ла, двой-

чы лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі, лаў рэ ат 

мно гіх прэ стыж ных кон кур саў, ака дэ мік Між на-

род най і Бе ла рус кай ака дэ мій ар хі тэк ту ры.

Твор часць Ле а ні да Ле ві на — шмат гран ная і 

шмат пла на вая. Яго імя шы ро ка вя до ма не толь кі 

ў Бе ла ру сі, але і за яе ме жа мі. Ра бо ты Ле а ні да 

Ле ві на, вы ка на ныя ім аса біс та і ў су аў тар стве з 

ка ле га мі, даў но ста лі сім ва лам мно гіх бе ла рус кіх 

га ра доў. Гэ та ме ма ры яль ны комп лекс «Пра рыў» 

(1974-ы, у су аў тар стве з Юры ем Гра да вым і Ана-

то лем Ані кей чы кам), ме ма ры яль ны комп лекс 

«Пра кляц це фа шыз му» ў па мяць спа ле ных на-

се ле ных пунк таў Док шыц ка га ра ё на і вёс кі Шу-

неў ка (1983-і, у су аў тар стве з Юры ем Гра да вым 

і Ана то лем Ані кей чы кам), ме ма ры ял «Шта лаг-

342» у Ма ла дзеч не (1990-ы), ме ма ры ял ах вя-

рам Ха ла кос та «Яма» (2000-ы), ме ма ры яль ны 

комп лекс за гі ну лым яў рэ ям Га ра дзей ска га ге та, 

ме ма ры ял дзе цям —ах вя рам вай ны ў Крас ным 

Бе ра зе Жло бін ска га ра ё на і ін шыя. Пра ект ме-

ма ры яль на га комп лек су «Трас ця нец» ва ўро чы-

шчы Бла га ўшчы на, прад стаў ле ны ў 2013 го дзе, 

быў рэа лі за ва ны пас ля смер ці аў та ра.

Ле а нід Ле він — не толь кі ар хі тэк тар, але і фі-

ло саф, гу ма ніст, май стар па ства рэн ні ла ка ніч-

най прос тай фор мы, якая вы клі кае ў той жа час 

па чуц цё хва ля ван ня і дас ка на лас ці. Кож ная яго 

ра бо та пры му шае за ду мац ца пра мес ца ча ла ве-

ка на вай не і ў све це, каш тоў насць жыц ця.

На вы стаў цы прад стаў ле на не вя лі кая част-

ка твор чай спад чы ны ар хі тэк та ра, якая ўклю-

чае ра бо ты роз ных га доў — з кан ца 1960-га 

да 2014-га, ма ке ты пом ні каў, аса біс тыя рэ чы. 

На вы стаў цы пра ду гле джа ны па каз да ку мен-

таль на га філь ма «Ма на лог», рас ка за Ле а ні да 

Ле ві на пра ства рэн не сва іх ра бот. На вед валь-

ні каў су пра ва джа юць раз ва гі пра кож ны пом нік. 

Лі та ра тур ны та лент Ле а ні да Ле ві на па да рыў нам 

на поў не ныя бяс цэн ны мі ўспа мі на мі пра твор чы 

по шук і пе ры пе тыі лё су кні гі «Ха тынь» і «Пе ра-

жыць пе ра жы тае», поў ны на пру жа най глы бі ні 

паэ тыч ны збор нік «Ім гнен не», дра му «Вай на і 

ка хан не». Ха тынь на заўж ды за ста ла ся для яго 

час цін кай жыц ця. У сва іх ус па мі нах Ле а нід Ле він 

пі саў: «Зям ны шар. Як гэ та мно га і як ма ла. Сён-

ня для нас цэнт рам зям но га ша ра ста ла Ха тынь. 

Га ды твор час ці, га ды жыц ця. Не адзін і не два 

ад да лі мы гэ та му ма лень ка му ка ва лач ку бе ла-

рус кай зям лі...»

Вы стаў ка пад рых та ва ная дзяр жаў най уста-

но вай «Гіс то ры ка-ме ма ры яль ны комп лекс «Ха-

тынь» су мес на з уні тар ным прад пры ем ствам 

«Твор чая май стэр ня ар хі тэк та ра Ле ві на Л. М.» 

і сям' ёй ар хі тэк та ра.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Бе ла русь памятаеБе ла русь памятае

ФІ ЛА СО ФІЯ ТВОР ЧАС ЦІ 
ЛЕ А НІ ДА ЛЕ ВІ НА
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