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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 7.49 18.54 11.05
Вi цебск — 7.40 18.42 11.02
Ма гi лёў — 7.39 18.44 11.05
Го мель — 7.34 18.42 11.08
Гродна — 8.04 19.10 11.06
Брэст    — 8.03 19.12 11.09

Iмянiны
Пр. Васіля, Івана, Ігната, Льва, 
Піліпа, Сяргея, Ціхана. 
К. ПАПЯЛЕЦ.

Месяц
Першая квадра 8 сакавіка. 
Месяц у сузор’і Цяльца. 
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1534 год — на ра дзіў ся Ва сіль Ця пін скі, бе ла рус кі гу ма ніст-
асвет нік, пісь мен нік, кні га вы да вец. Быў су час ні кам і 

ад на дум цам Сы мо на Буд на га, пра даў жаль ні кам гу ма ніс тыч ных 
і куль тур на-асвет ніц кіх тра ды цый Фран цыс ка Ска ры ны. Вя лі кі 
ама тар кні гі, ён са браў каш тоў ную біб лі я тэ ку. У сва ім ра да вым 
ма ёнт ку Ця пі на за сна ваў дру кар ню, у якой на дру ка ваў «Еван гел-
ле» і « Но вы За па вет». Да след чы кі мяр ку юць, што ў 1562 го дзе 
Ця пін скі на дру ка ваў у Ня сві жы два тво ры Сы мо на Буд на га «Ка тэ-
хі зіс» і «Апраў дан не грэш на га ча ла ве ка пе рад Бо гам». Дзей насць 
Ва сі ля Ця пін ска га спры я ла за ра джэн ню, уз ды му і кан са лі да цыі 
шы ро ка га на цы я наль на-куль тур на га і па тры я тыч на га ру ху ў Бе-
ла ру сі ў кан цы ХVІ—па чат ку ХVІІ ста год дзя. Па мёр у 1599-м ці 
1600 го дзе.

1943 год — на ра дзіў ся (вёс ка Бон да ры Гро дзен ска га ра ё на) 
Ула дзі мір Пят ро віч Сы ты, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не 

кар дыя ло гіі, док тар ме ды цын скіх на вук, пра фе сар (1993). Аў тар 
на ву ко вых прац па тэ ра піі ішэ міч най хва ро бы сэр ца, вы ву чэн ні 
эты я па та ге не зу, клі ні кі ля чэн ня за хвор ван няў, аса цы і ра ва ных з 
уз рос там.

1960 год — фа то граф Аль бер та Ды яс Гуць е рас, вя до мы 
пад твор чым псеў да ні мам Аль бер та Кор да, зра біў 

зды мак ге ра іч на га пар ты за на Чэ Ге ва ры. Ся мю га да мі паз ней 
вя до мы італь ян скі вы да вец Джан Джа ка ма Фелт ры нэ лі, які зна хо-
дзіў ся ў Га ва не, вы пра сіў зды мак у 
фа то гра фа і апуб лі ка ваў яго ў Іта-
ліі. Фо та Чэ не ча ка на ста ла па пу-
ляр ным ва ўсім све це, пры чым не 
толь кі ся род ра ды каль на на стро е -
най мо ла дзі, але і ў вы твор цаў раз-
на стай ных су ве ні раў. Сам жа Аль-
бер та Кор да за ўсё жыц цё не атры-
маў за гэ тую фа та гра фію ні цэн та. 
Але ў 2000 го дзе, ка лі бры тан скае 
рэ клам нае агенц тва РА Lоwе Lіntаs вы ка рыс тоў ва ла воб раз Чэ 
Ге ва ры для рэ кла мы га рэл кі Smіrnоff, пры чым у афарм лен ні быў 
так са ма за дзей ні ча ны ма лю нак сяр па і мо ла та, дзе серп меў вы-
гляд стру ка пер цу, цяр пен не фо та май стра лоп ну ла, і ён па даў у 
суд. «Усё гэ та здзек з па мя ці ча ла ве ка, які ад даў жыц цё ба раць бе 
з ім пе ры я ліс тыч ным ка пі та лам», — за явіў ён у су дзе. Агенц тва, у 
сваю чар гу, сцвяр джа ла, што на фо та зды мак да гэ та га ча су ні хто 
не афор міў пра ва ўлас нас ці, але бес па спя хо ва. Суд стаў на бок 
ку бін ца. Атры ма ныя гро шы Аль бер та Кор да ад даў у да па мо гу 
хво рым ку бін скім дзе цям.

Анд рэй ВО ЛЯН, фі ло саф, ідэ о лаг Рэ фар ма цыі ў Бе ла ру сі:

«Кож ны, на ка го зваль ва ец ца п'я ная на пасць, 
страч вае свой на бы так і даб ра быт, ро бя чы ся го лым, 
як той бі зун».

5
сакавіка

НА РО ДЖА НЫЯ

Аб' ява.
«Жа на ты, пры го жы, ра зум ны муж-

чы на хо ча пе ра жа ніц ца!»

Жон ка кры чыць му жу з кух ні:
— Се ня, а та бе спа да ба ец ца та кая стра-

ва: «Ад бор ныя ка вал кі але ні ны і ка зу лі, 
пад лёг кім ана на са вым со у сам у дзі вос на 
праз рыс тым бу лё не з ца цар кі»?

— О-о, зор ка мая! Ты гэ та нам за раз 
пры га ту еш?

— Не, гэ та я пра чы та ла над піс на бля-
шан цы ка шэ ча га кор му, якую сён ня на ша-
му Вась ку ку пі ла...

Зі ма — ма лай чы на: прый шла поз на, 
сыш ла ра на. На огул ні я кіх прэ тэн зій.

— Спы таў ва ўну ка, як поў нае імя ба-
бу лі Кла вы...

— І што ён та бе ад ка заў?
—...Кла ві я ту ра!..

Гэ тыя ра зум ныя, доб рыя, 
да лі кат ныя асо бы час та зма-
га юц ца з унут ра ны мі су пя рэч-
нас ця мі, ха ва ю чы іх пад мас-
кай знеш няй бес са ром нас ці. 
Яны цу доў ныя спе цы я-
 ліс ты, упэў не ныя ў са бе, 
дзей ні ча юць, не ба ю чы ся 
асу джэн ня. Дзя ку ю чы пра-
нік лі вас ці здоль ныя ба чыць не да хо пы ін шых, 
але не здоль ныя іх вы пра віць. Яны жы вуць на-
пру жа ным жыц цём, лі чац ца ня вы тры ма ны мі і 
свар лі вы мі асо ба мі, на строй якіх мо жа змя няц-
ца на пра ця гу хві лін. Да ін шых пра яў ля юць за-
вы ша ныя па тра ба ван ні, та му час та за ста юц ца 
адзі но кі мі. Ім не аб ход на быць бес ка рыс лі вы мі, 
за ся ро дзіц ца на пра яў лен ні да бры ні і зра біць 
жыц цё пра сцей шым для ся бе і на ва коль ных.

Трэ ці ну мар ча со пі са «Ма ла-
досць» атры маў ся па-са ка віц ку 
са ка ві тым і тра ды цый на шмат-
гран ным: ма тэ ры я лы, са бра ныя 
ў тэ ма тыч ных руб ры ках, здоль-
ныя за ці ка віць са мых роз ных чы-
та чоў.

У па чат ку вы зной дзе це тра ды-
цый ную ма ла до сцеў скую апы тан ку, 
якая гэ тым ра зам пры све ча ная хі-
ба са ма му ба лю ча му бе ла рус ка му 
пы тан ню. 21 лю та га мы ад зна ча лі 
Між на род ны дзень род най мо вы. 
«Ма ла досць» не маг ла абы сці гэ-
тую па дзею, а та му за да ла не каль кі 
пра ва ка цый ных пы тан няў лю дзям, 
якія маг лі і ха це лі б быць цал кам 
бе ла рус ка моў ны мі, але па куль рэа-
лі за ваць гэ та га не змаг лі.

У руб ры ках «Вы біт ныя» і «Без 
вы шэй шай аду ка цыі» вы мо жа це 
пра чы таць раз мо вы з ці ка вы мі ма-
ла ды мі людзь мі, на пер шы по гляд 
звы чай ны мі прад стаў ні ка мі су час-
най мо ла дзі, якія, ад нак, чымсь ці ад-
мет ныя. Адзін з іх — дзяў чын ка, якая 
за хап ля ец ца ўсім на све це, у тым 
лі ку эк за тыч най ту рэц кай мо вай, а 
дру гі — та ле на ві ты ін жы нер, які з га-
ла вой сы шоў у даб ра чын насць.

Руб ры ка «Упер шы ню ў Ма ла до-
сці» тра ды цый на прад стаў ляе лі та-
ра тур ную све жую кроў. На гэ ты раз 
на ста рон ках ча со пі са дэ бю ту юць 
ча ты ры іме ні: Яў ге нія Пра кап чук, 
Ган на Буч ко, Ар тур Ка ма роў скі, 

Ка ця ры на За ха рэ віч. Зна ём це ся і 
атрым лі вай це аса ло ду ад іх твор-
час ці!

Не абы шло ся ў пер шай вяс но вай 
«Ма ла до сці» і без ужо вя до мых ім ё-
наў. Пра па ну ем ва шай ува зе вер-
шы кла сі ка Ва сі ля Зу ён ка, а так са ма 
паэ так Тац ця ны Сі вец і Се ра фі мы 
Бес та вай. Ама та рам про зы бу дуць 
ці ка выя но вае мі фа ла гіч нае апа вя-
дан не Ган ны На ва сель ца вай «На 
ве ка веч ных ме жах» і аб раз кі Ула-
дзі мі ра Сця па на «Мін скі аль бом». У 
руб ры цы «Пе ра кла ды» зме шча ны 
паўд нё ва-со неч ныя вер шы італь ян-
ска га паэ та Гві да Ка та ла на ў пе ра-
кла дзе на бе ла рус кую мо ву. У асоб-
най руб ры цы зме шча на апа вя дан не 
Ак са ны Ва рат ні ко вай «Па лес кі ля-
чэб нік» — да во лі сме лы моў на-лі-
та ра тур ны экс пе ры мент.

Тра ды цый на «Ма ла досць» пра-
па нуе чы та чам якас ныя кры тыч ныя 
ма тэ ры я лы. Па раз ва жай це ра зам з 
кры ты ка мі Алай Ні кі фор скай, Ган-
най Алек сі е віч і Га лі най Баг да на вай 
аб лё сах су час най бе ла рус кай лі-
та ра ту ры і мас тац тва, а ў руб ры цы 
«Вяр тан не» ў вас бу дзе маг чы масць 
вяр нуц ца ў мі ну лае і па зна ё міц ца з 
не вя до май да гэ туль кры тыч най 
спад чы най Ан то на Ада мо ві ча — ар-
ты ку лам пра паэ му П. Броў кі «Ка-
ця ры на».

Яшчэ ад на па дзея, мі ма якой 
не маг ла прай сці «Ма ла досць», — 

200-год дзе з дня на ра джэн ня Іо сі фа 
Гаш ке ві ча — вя до ма га ўсхо даз наў-
цы бе ла рус ка га па хо джан ня, пер-
ша га прад стаў ні ка Ра сій скай ім пе-
рыі ў Япо ніі. Ці ка выя ма тэ ры я лы 
пра гэ тую та ям ні чую і для мно гіх 
бе ла ру саў яшчэ не зна ё мую асо бу 
прад стаў ля юць жур на ліст Ля вон 
Це леш і да след чы ца На тал ля Обу-
ха ва.

Вя до ма, гэ та да лё ка не ўсё, што 
вы ад кры е це для ся бе, па гар таў шы 
са ка віц кую «Ма ла досць». Пры ем на-
га вам чы тан ня!

Та ма ра СА РА ЧЫН СКАЯ.

Па га ры зан та лі: 1. Вус нае па ве дам лен не пра ка-
го-, што-не будзь. 5. ... — ка паль нік. Пры свя так бе-
ла рус ка га на род на га ка лен да ра, які ад зна ча ец ца 
13 са ка ві ка; ка пае са стрэх. 8. «Гэй, ..., гэй, крас-
на,\\За кі дай са ні\\Ды едзь ка лё са мі». З пес ні, якой 
гу ка юць вяс ну. 10. Ка лі ... не вы хо дзіць з вул ля да 
Даб ра ве шчан ня, то бу дзе цёп лае, ура джай нае ле-
та (прыкм.). 11. Вяс ной цэ бар ва ды — лыж ка гра зі, 
а во сен ню лыж ка ва ды — ... гра зі (прык.). 12. Са-
ма тка ная спад ні ца. 13. «І на лі пе па чу ец ца клё кат 
бус лі ны,\\Уваль ец ца ... ў су квец це ка лі ны». З вер ша 
М. Мят ліц ка га «Абу дзі ся, вяс на!». 16. «... са ка-
віц ка га за гар\\З пер шаю вяс но вай ра ба цін кай». З 
вер ша В. Віт кі «Па ча так вяс ны». 18. «Над ста рым 
ка ля сом,\\Ла дзіць ... ня хіт ры свой дом». З паэ мы 
П. Броў кі «Яс ны кут». 19. «Я ча ка ла,\\Я спя ва ла,\\Я 
спя ва ла пра ...». З пес ні «Ду да ры кі». (сл. А. Гра-
ча ні ка ва, муз. І. Лу чан ка). 20. Паўд нё вая ва дзя ная 
рас лі на. 21. Коль касць вы ра яў, якія, па вод ле па-
вер' яў, пры ля та юць на Бе ла русь на Свя та пту шак — 
22 са ка ві ка. 23. «Кро пель ка, кро пель ка\\Бач на ўсім зда-
лёк.\\Ты — ... со ней ка\\Ў вес на вы дзя нёк». З пес ні Д. Пят-
ро ві ча «Кро пель ка». 26. У са ка ві ку ... — у жні во дождж 
пан (прык.). 28. «... — вяс нян кі\\Аж да сві тан ку». З вер ша 
П. Глеб кі «На дзя — На дзей ка». 30.  Сна по чак к сна-
поч ку, дык цэ лая ... (прык.). 32.  На род ная наз ва пер-

ша цве ту, фі ял кі трох ко лер най. 33. Пры ла да для ся-
чэн ня.

Па вер ты ка лі: 2. ...! Вок ліч з пе ра мож най ін та-
на цы яй. 3. «Ідзе вяс на з цу доў най лі рай;\\На ... яе 
зля цеў ся вы рай». З паэ мы Я. Ко ла са «Но вая зям ля».
(«На глуш цо вых то ках»). 4. Зна ток сва ёй спра вы, 
май стар. 5. «Ру шыў ся снег, за шу ме ла ...,\\Рас ка-
ва лі ся рэ кі ад лё ду». З вер ша Я. Ку па лы «Пе рад 
вяс ной». 6. «Ры ба — аб ..., са на чкі — аб плот»; так 
у на ро дзе ка за лі на дзень Аляк сея цёп ла га — 30 са-
ка ві ка. 7.  «То сві шча дрозд на мок рым дрэ ве,\\То ... 
вя сё лы гімн пяе». З вер ша В. Гар дзея «У све жа сці 
зям лі вя сен няй». 9. «Па ма жы, ма ці, нам вяс ну гу ка-
ці.\\... дай, ... дай». З вяс нян кі. 14. Тое, што і аф сет ны 
друк. 15.  Шаў ко вая бліс ку чая тка ні на. 16.  Са ка ві-
ты корм для жы вё лы. 17. Аздаб лен не з ме та ліч ных 
прад ме таў на вуп ра жы. 20. «І ста рая ел ка го лас на 
ўздых ну ла: «... на ды хо дзіць.\\А зі ма мі ну ла». З вер-
ша В. Вяр бы «Пра лес ка». 22. «О, ... вяс ны не пе ра-
мож ны !\\Ру нее по ле, во даў бег». З вер ша Л.  Ге ні юш 
«Жаў рук». 24.  «Люб лю са ка віц кія во ды -\\Вір лі выя 
... вяс ны». З  вер ша Н. Ак сён чык «Са ка віц кія во ды». 
25.  Кіс ла ва ты на пі так з хле ба. З вер ша С. Куль біц-
ка га «Са ка вік». 27. ... бу дуе, а вай на руй нуе (прык.). 
29. Мас ле ні ца — па лі зу ха; ... і мас ла па лі за ла (прык.). 
31.  Тан ца валь ны крок.

«СА КА ВІК НА ПА РО ЗЕ ЎЗЫ ХО ДЗІЦЬ»
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Па га ры зан та лі: 1. Рас каз. 5. Ва сіль. 8. Вяс на.
10. Пча ла. 11. Вяд ро. 12. Ан да рак. 13. Кра са. 16. Сон ца. 
18. Бу сел. 19. Лю боў. 20. Ло тас. 21. Со рак. 23. Усмеш ка. 
26. Ту ман. 28. Пес ні. 30. Коп ка. 32. Брат кі. 33. Ся ке ра.

Па вер ты ка лі: 2. Ага!. 3. Звон. 4. Ас. 5. Ва да.
6. Лёд. 7. Шпак. 9. Бо жа. 14. Аф сет. 15. Ат лас. 16. Сі лас.
17. На бор. 20. Ле та. 22. Кліч. 24. Со кі. 25. Квас. 27. Мір. 
29. Сыр. 31. Па.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:

Ін фарм-уколІн фарм-укол  ��

МЕТЭАЗАЛЕЖНАЕ 
СЭР ЦА

Вяс на прый шла па куль ка лян дар ная. На ву лі цы яшчэ не так цёп ла, 
як мно гім ха це ла ся б. А та му на га да ем яшчэ раз пра ха ла до вае 
ўздзе ян не на на шы сэр ца і са су ды. І бу дзем уваж лі вы мі.

На огул, даў но вя до ма: не спры яль ныя ме тэа ра ла гіч ныя ўмо вы мо гуць стаць 
пры чы най за хвор ван ня, іс тот на паў плы ваць на пра ця кан не не ка то рых з іх. Асноў-
ным раз драж няль ні кам тут лі чаць элект ра маг ніт ныя ім пуль сы і тэм пе ра тур ныя 
ўмо вы. Ёсць да ныя, якія ўказ ва юць на су вязь па між на двор' ем і смя рот нас цю. 

Ця пер усё час цей звяр та юць ува гу на ме тэа за леж-
насць сар дэч на-са су дзіс тых за хвор ван няў.

— Най боль шая коль касць вост рых сар дэч на-
са су дзіс тых за хвор ван няў — сар дэч ных пры сту-
паў, маз га вых ін суль таў, рап тоў най смер ці — ад-
зна ча ец ца ў пер шым і чац вёр тым квар та ле го да, 
у ха лод ныя ме ся цы, — ка жа ўчаст ко вы тэ ра пеўт 
11-й га рад ской па лі клі ні кі г. Мін ска Тац ця на 
СКА РА ХОД. — Ад ной з пры чын гэ та га з'яў ля ец-
ца зву жэн не са су даў пры ніз кіх тэм пе ра ту рах і, як 
вы нік — па ве лі чэн не ар тэ рыя льна га ціс ку. Та му 
не аб ход на ў гэ ты час больш дас ка на ла кант ра ля-
ваць уз ро вень ціс ку і свое ча со ва ка рэк ці ра ваць 
до зы ле ка вых срод каў.

Вы со кая смя рот насць ад сар дэч на-са су дзіс тых за хвор ван няў у ха лод ны 
час звя за на і з пе ра па да мі тэм пе ра тур. Ка лі мы апра на ем ся вель мі цёп ла і 
зна хо дзім ся ў па мяш кан ні, якое ацяп ля ец ца, то, на ту раль на, па це ем. Гэ та 
зна чыць, мы страч ва ем вад касць і элект ра лі ты, што пры во дзіць да згу сан-
ня кры ві і па ве лі чэн ня ры зы кі трам бо зу. Вар та вый сці на ву лі цу, як са су ды 
зву жа юц ца, і гэ та, зноў жа, мо жа спра ва ка ваць вост рую сі ту а цыю.

Вось ча му рэ ка мен ду ец ца па збя гаць пра цяг ла га зна хо джан ня ў цёп лым 
па мяш кан ні ў воп рат цы і адзя вац ца ад па вед на з на двор' ем.

Уплы вае на за хвор ван не і на ша хар ча ван не. Ёсць по гляд, што ў зі мо вы час 
не аб ход на па вя ліч ваць ужы ван не тлу шчаў, па коль кі яны з'яў ля юц ца асноў най 
кры ні цай энер гіі, не аб ход най для пад тры ман ня тэм пе ра ту ры це ла. Ад нак гэ та 
не так. Ар га нізм ва ло дае до сыць дас ка на лай тэр ма рэ гу ля цы яй, та му спра віц ца 
з за да чай пад тры ман ня па трэб най тэм пе ра ту ры без да дат ко ва га тлу шчу, які 
толь кі па гор шыць стан са су даў. Та му хар ча ван не па він на за ста вац ца ды е тыч-
ным, дроб ным, з вя лі кай коль кас цю ага род ні ны і са да ві ны. Вар та так са ма мець 
на ўва зе, што зна хо дзіц ца ў ха лод ных умо вах на шча не бяс печ на, па коль кі гэ та 
па вы шае ры зы ку ўзнік нен ня пе ра аха лодж ван ня і аб ма ра жэн ня.

У ха лод ны час мно гія за бы ва юц ца пра фі зіч ныя на груз кі. Для пра гу лак 
хо лад на, і ў вы ні ку — гі па ды на мія, якая не спры яль на ад бі ва ец ца не толь кі 
на ста не сар дэч на-са су дзіс тай сіс тэ мы, але і ар га ніз ма ў цэ лым.

Ус клад нен ні сар дэч на-са су дзіс тых за хвор ван няў, вост рыя ста ны за яў ля-
юць аб са бе час цей у якас ці ўсклад нен няў вост рых рэ спі ра тор ных ві рус ных 
ін фек цый і гры пу. Та му та кім па цы ен там і рэ ка мен ду ец ца ў якас ці пра фі-
лак ты кі вак цы на цыя або ўжы ван не іму на ма ду ля та раў.

Не апош нюю ро лю іг рае і аб васт рэн не се зон най дэ прэ сіі, ка лі лю дзі з 
за хвор ван ня мі сэр ца пе ра ста юць са чыць за рэ гу ляр ным пры ёмам пры зна-
ча ных ім ле каў для зні жэн ня ціс ку, а так са ма па ру ша юць ды е ту.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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Ня даў на адзін з са мых іра ніч ных, 
на ват цы ніч ных са ты ры каў Мі ха іл 
За до рнаў з су мам на пі саў пра тое, 
што ста лі ў наш час за бы вац ца 
пры род ныя іс ці ны: «Сён ня «го нар» 
і «год насць» вы кі ну ты з род най 
мо вы. Пра іх і га вор кі ня ма».

Не па ве рыў шы са бе ў вы зна чэн ні 
куль ту ры год нас ці, па га ва ры ла з ра-
зум ным псі хо ла гам. Ён рас тлу ма чыў, 
што ў па няц це «год насць» ува хо дзяць 
уза е ма да па мо га, пад трым ка, па ва га і 
кло пат аб ін шых. Улас на, ні чо га но ва га, 
па коль кі гэ та пры кме ты ін тэ лі гент нас ці, 
улас ці выя цы ві лі за ва ным лю дзям. Не 
спа жы вец кія ад но сі ны, а на ту раль ная 
пры род ная па трэ ба па ду маць не толь кі 
пра ся бе лю бі ма га, але і пра ка гось ці 
яшчэ. Што так са ма азна чае: аду ка ва ны 
да свед ча ны ча ла век не мо жа ні ко га па-
крыў дзіць прос та так, між ін шым.

Не ка то рыя фак ты ў на ва коль ным 
жыц ці і тэ ат раль ным све це пры му ша юць 
ду маць пра тое, што не толь кі ра зу мен-
не го на ру і год нас ці, але і аду ка ва нас ці, 
ін тэ лі гент нас ці ка та стра фіч на страч ва-
юц ца. Яны вы ра за ны, як апен дыкс.

Час та сён ня да во дзіц ца чуць пра аб-
ра зы, вы ка ры стан не не нар ма тыў най 
лек сі кі пад час бу дзён най пра цы. На ват 
у тэ ат ры пад час рэ пе ты цый рэ жы сё ры 
да юць са бе во лю, па крык ва ю чы на ар-
тыс таў і сты му лю ю чы пра цоў ны пра цэс 
гру бы мі вы ра за мі.

Ста год дзе та му ў сла вян скім тэ ат-
раль ным све це з'я ві ла ся сіс тэ ма вы-
ха ван ня ак цё ра па ме та дзе К.С. Ста-
ні слаў ска га. Ад ным са звё наў у яго 
лан цуж ку бы ло асаб лі вае ву чэн не аб 
эты цы тэ ат раль ных ад но сін. Пад ста вай 
для раз ваг Ста ні слаў ска га па слу жы ла 
та кая ака ліч насць. Вы ха ва насць, на-
тхнен не, жа дан не здзяйс няць доб рыя 
спра вы пе ра да юц ца або не пе ра да юц ца 
гле да чам са сцэ ны. Як і ў пе да го гі цы 
ад на стаў ні ка школь ні кам і сту дэн там 
ідзе па ток ве даў, за сна ва ны на куль ту-
ры год нас ці.

Прык лад пе да го га, прык лад рэ жы сё-
ра — гэ та не толь кі ўмен не і здоль насць. 
Гэ та час та і го нар вы бра най пра фе сіі. За 

кож най без вы клю чэн ня спра вай ста іць 
на бор пэў ных ве даў, тра ды цый і якас ці. 
Пры гэ тым асаб лі ва важ ная ад каз насць 
лі да ра.

Не цэн зур ная ла ян ка або аб ра за не 
здоль ныя сты му ля ваць твор чыя здоль-
нас ці і ўжо тым больш вы клі каць твор-
чае на тхнен не. Сум на, што ма лень кая 
снеж ка, кі ну тая прос та так, мо жа пе ра-
тва рыц ца ў ве лі зар ны снеж ны ка мяк або 
ле дзя ную гру ду, якая сліз га ціць з га ры. 
Боль шасць тэ ат раль ных рэ жы сё раў вы-
кла дае ў на ву чаль ных уста но вах, вы хоў-
вае ма ла дую зме ну. Ве ра год ней за ўсё, і 
там яны не змо гуць утай ма ваць вы хлап 
сва ёй не га тыў най энер гіі.

З ча соў за ла то га ста год дзя мас тац-
тва — эпо хі Ад ра джэн ня — ванд руе 
азна чэн не год нас ці як па да ра ва на га 
звыш, так і пры ро джа на га і са ма на бы та-
га. Гэ та пры га жосць, так тоў насць, па чуц-
цё ме ры, та лент. Вя до ма ж, та кую ўсё-
аб дым ную фор му лу лёг ка аспрэ чыць. 
Та лен ту звы чай на ўсё да ру юць, лю бую 
вы хад ку. А ця пер уя ві це: ста яць на сцэ-
не адзін на су праць дру го га та ле на ві ты 
ар тыст і та ле на ві ты рэ жы сёр. У твор чай 
спрэч цы аб рэ не сан сным ду ху Шэкс пі ра 
або паэ тыч ным сло ве Ку па лы па лі ва юць 
адзін ад на го бруд най ла ян кай. Які па ток 
шчас ця і ра дас ці мо жа на ра дзіц ца пас ля 
та кіх уза е ма ад но сін? Толь кі фальш.

Ка лісь ці з пры хо дам хрыс ці ян ства 
паў стаў но вы воб раз ча ла ве чай год нас-
ці як абра насць пе рад Бо гам і по шу ку 
сэн са вай апо ры. У гэ тым но вым сэн се 
быц ця твор часць, ад чу ван не ся бе асо-
бай пра яў ля юц ца, перш за ўсё, у ду хоў на 
ма раль най сфе ры, по тым — у прак тыч-
ным ува саб лен ні.

Та лент — цяж кая но ша, ад каз ная. Ён 
ня се лю дзям но выя ад крыц ці і па шы рае 
га ры зон ты звы чай на га жыц ця. Бя ру ся 
сцвяр джаць, што па ца ла ва ны Бо гам та-
ле на ві ты лі дар, на стаў нік, рэ жы сёр асу-
джа ны на тое, каб ад мо віц ца ад прос та га 
жыц ця звы чай на га ча ла ве ка, ад агрэ сіі і 
сум на га по бы ту. У тэ ат ра і шко лы ў пуб-
ліч най пра сто ры асаб лі вая мі сія.

Тац ця на АР ЛО ВА
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Тэ ат раль нае па ля ван неТэ ат раль нае па ля ван не  ��

Го нар і год насць 
як пе ра жыт кі мі ну ла га

Ве ры, зго ды ды ка хан ня!
Усім цу доў ным жан чы нам 

сель гас прад пры ем ства, а так-
са ма на ша га Бя ро заў ска га ра ё-
на — свя точ нае він ша ван не 
з 8 Са ка ві ка. За ста вай це ся та кі-
мі ж гас па дар лі вы мі, пры го жы мі 
і муд ры мі заў сё ды — у буд ні і ў 
свя ты. Ня хай ні ко лі кож ны бе ла-
рус кі дом не аб мі на юць ве ра, зго-
да ды ка хан не!

З па ва гай, 
Сяр гей Сяр ге е віч ГЛІН СКІ, 

ды рэк тар КУВП 
«Бя ро за рай аг ра сэр віс».

УНП 200022689

Учо ра, у Су свет ны дзень дзі кай пры ро ды, у На цы я-
наль ным гіс та рыч ным му зеі ста лі цы ад бы ла ся афі цый-
ная прэ зен та цыя пер шай ся рэб ра най ма не ты «Свя та ян-
нік ча ты рох кры лы» з се рыі «Ад ро джа ныя рас лі ны».

Се рыя пры све ча на рэд кім рас лі нам, што лі чы лі ся знік лы-
мі, ад нак у апош нія га ды бы лі зноў зной дзе ны на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі, па ве да мі лі рэ дак цыі ў Мінп ры ро ды, якое су мес на 
з Нац бан кам кра і ны ар га ні за ва лі вы пуск ма не ты. На пер-
шай ма не це гэ тай се рыі ад люст ра ва на рас лі на «свя та ян нік 
ча ты рох кры лы», якая зна хо дзіц ца пад па гро зай знік нен ня і 
за не се на ў Чыр во ную кні гу Бе ла ру сі.

На га даю, што ўся го ў 
на шай кра і не су стра ка ец-
ца пяць ві даў свя та ян ні ку. 
Ад нак мы больш звык лі 
да свя та ян ні ку звы чай на-
га, або пра дзі раў ле на га, 
які рас це ў ля сах або на 
лу гах. Сён ня вя до мыя ча-
ты ры мес цы, дзе мож на 
су стрэць свя та ян нік ча ты-
рох кры лы: у Іва цэ віц кім, 
Коб рын скім, На ва груд скім 
і Пін скім ра ё нах. «План та-
цыі» «чыр ва на кніж ні ка» 
вель мі ма лыя — ад 5-10 
да 30-50 эк зэмп ля раў.

Сяр гей КУР КАЧ.

МА НЕ ТА Ў ГО НАР РЭД КІХ РАС ЛІН


