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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.
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Месяц
Маладзік 5 красавіка.

Месяц у сузор’і Рака.

16 11 красавіка 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

11 КРА СА ВІ КА

1129 год — ка нец 1120-х га-

доў — час уз нік нен ня ма-

ну мен таль ных пом ні каў эпі гра фі кі на 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі, у ра ё не За ход няй 

Дзві ны. Вя до ма сем ка мя нёў-ва лу ноў з 

вы се ча ны мі на іх шасцікан цо вы мі кры-

жа мі і над пі са мі ў вы гля дзе 

грэ час кай фор му лы «Госпо-

ди помози ра бу свое му». За-

ха ва лі ся тры ка мя ні: у му зеі-

за па вед ні ку «Ка ло мен скае» 

(Маск ва), ка ля Са фій ска га 

са бо ра ў По лац ку, у па сёл-

ку Друя Брас лаў ска га ра ё-

на. Ба ры са вы ка мя ні да пры няц ця хрыс ці ян ства з'яў ля лі-

ся языч ніц кі мі фе ты ша мі. Не ўра джаі і го лад на па чат ку 

ХІІ ста год дзя па цяг ну лі вяр тан не на сель ніц тва да языч ніц кіх 

ве ра ван няў і ўша ноў ван ня ка мя нёў, ка ля якіх ра ней ма лі лі ся 

за ўра джай. Каб аб' яд наць па ган скія і хрыс ці ян скія куль ту-

ры, уз вы сіць пер шых ста ра жыт на рус кіх свя тых Ба ры са і 

Гле ба і пра сла віць сваё імя, по лац кі князь Раг ва лод Усяс ла-

віч (пас ля хры шчэн ня Ба рыс, кі ра ваў у 1127—1128 га дах) і 

за га даў вы ся каць на ва лу нах кры жы і хрыс ці ян скія над пі сы 

з імем Ба ры са (згад ва ец ца на шасці ка мя нях).

1919 
год — на ра дзіў ся (г. Пет ра град) Дзміт-

рый Мі ка ла е віч Смо ліч, бе ла рус кі опер ны 

рэ жы сёр, на род ны ар тыст Бе ла ру сі, на род ны ар тыст 

СССР. У па чат ку твор чай дзей нас ці пра ца ваў у опер-

ных тэ ат рах Укра і ны і Ра сіі. У 1962—1969 га дах га лоў ны 

рэ жы сёр Дзяр жаў на га тэ ат ра опе ры і ба ле та Бе ла ру сі. 

Май стар ар га ні за цыі ма са вых сцэн. Па ста віў на бе ла рус-

кай сцэ не спек так лі «Брэсц кая крэ пасць» К. Мал ча на ва, 

«Але ся» Я. Ці коц ка га, «Князь Ігар» А. Ба ра дзі на і ін шыя. 

Па мёр у 1987 го дзе.

Між на род ны дзень вы зва лен ня вяз няў 

фа шысц кіх канц ла ге раў. У 1945 го дзе 

ва ўмо вах раз гро му ня мец ка-фа шысц кіх 

вой скаў у Дру гой су свет най вай не вяз ні 

Бу хен валь да на ча ле з ін тэр на цы я наль-

ным па лі тыч ным цэнт рам уз ня лі ўзбро е-

нае паў стан не, у вы ні ку яко га за ха пі лі ла гер і ўтрым лі ва лі 

яго да пры хо ду са юз ных вой скаў.

1854 год — на ра дзі ла ся (Укра і на) Ма рыя Гаў-

ры лаў на Са ві на, рус кая акт ры са, ад на з 

най леп шых вы ка наў цаў у п'е сах М. Го га ля, І. Тур ге не-

ва, А. Аст роў ска га. У 1869 го дзе ў Мін ску дэ бю та ва ла 

як пра фе сій ная акт ры са ў рус кай тру пе пад ды рэк цы яй 

А. Штраў ха ў ро лі Гла шач кі ў ва дэ ві лі «Ад чай ная ба бу ля». 

У ант рэп ры зе Мінск ага тэ ат ра вы ка на ла ро лі Ма шач кі 

ў дра ме «Кар' е ра» Я. Ка ра лё ва, Соф'і ў «Кап рыз ні цы» 

П. Фра ло ва і ін шыя. У 1874-м па сту пі ла на сцэ ну Алек-

санд рын ска га тэ ат ра ў Пе цяр бур гу, дзе пра ца ва ла да 

кан ца свай го жыц ця на пра ця гу 40 га доў. За сваё сцэ-

ніч нае жыц цё вы ка на ла ка ля 400 ро ляў — ка ме дый ных, 

дра ма тыч ных і вост ра ха рак тар ных. У Мін ску гаст ра ля ва-

ла ў 1891, 1898 і 1908 га дах. Аў тар ус па мі наў. Па мер ла 

ў 1915 го дзе.

1919 год — на Па рыж скай мір най кан фе рэн цыі 

бы ла ство ра на Між на род ная ар га ні за цыя 

пра цы (МАП). Ця пер гэ та спе цы я лі за ва ная ўста но ва ААН, 

якая зай ма ец ца рас пра цоў кай між на род ных кан вен цый і 

рэ ка мен да цый, а так са ма рас паў сюдж ван нем ін фар ма цыі 

па пы тан нях пра цы. У 1969 го дзе ўга на ра ва на Но бе леў-

скай прэ мі яй мі ру.

caricatura.ru

УСМІХНЕМСЯ
— Ці згод ны ты быць з 

ёй у ба гац ці і ў бед нас ці, 

зда роўі і хва ро бе, па куль 

смерць не раз лу чыць вас?

— Так, не, так, не, не.

Ра ней я лі чыў, што па-

ня дзе лак — най-

гор шы дзень тыд-

ня, а по тым я ажа-

ніў ся...

Су стрэ ла бы ло-

га ка ля мет ро. Не 

так я са бе гэ та ўяў-

ля ла.

У ма іх ма рах усё 

бы ло інакш: ва кол 

мо ра кве так, я ў 

сва ёй са май эфект най су-

кен цы ўсмі ха ю ся і ззяю ад 

шчас ця, а ён з аку рат на вы-

кла дзе ны мі ва ла са мі, апра-

ну ты ў эле гант ны кас цюм 

ля жыць са бе ў тру не.

Зга дзі це ся, з роз ны мі ві да мі глуп-

ства мы су стра ка ем ся на кож ным кро-

ку. Ня ма ла яго ро бім са мі, ча сам на ват 

пад свя до ма, у спеш цы. Ну на прык лад, 

за кі ну ла чыр во ную блуз ку ра зам са 

свет лым кас цю мам у ма шы ну — і ня-

ма больш кас цю ма. Пра віль ней ска-

заць, ён ёсць, але з та кі мі раз во да мі 

і аб страк цы я нісц кі мі пля ма мі ў ім хі ба 

толь кі гра ды па лоць на да чы. І то, ка лі 

су сед не ба чыць. Зда ва ла ся б, ве да-

еш, што но вую рэч трэ ба пра ве рыць, 

як яна ся бе па во дзіць у цёп лым рас-

тво ры мый ных срод каў, але... Ін шы 

ўзяў ся ве шаць кар ці ну, сем ра зоў не 

ад ме раў, як той ка заў, пры ма ца ваў 

над та ніз ка, а ця пер яна не ра дуе во-

ка, а яго ма зо ліць. Ус пом ніш тут, што 

во пыт — сын па мы лак цяж кіх. Але ж 

ін шую па мыл ку інакш як глуп ствам 

не на за веш.

Бы ва юць глуп ствы вя сё лыя і сум-

ныя, а бы ва юць і лё са вы зна чаль ныя. 

Яшчэ ў школь ныя ці, мо жа, сту дэнц кія 

га ды да вя ло ся тры маць у ру ках кніж ку 

са вец ка га паэ та, па-мой му, гэ та быў 

Жа ляз ноў. За пом ніў ся ка рот кі верш:

Жениться не хо тел он до лго,

Сме ял ся: «Я се бе не враг».

Вдруг сел с ка кой-то да мой 

в «Вол гу»,

По ехал в ЗАГС, оформил брак.

Ког да его спросили: «Что ты

Вдруг в ней на шел, 

чем был пле нен?

Брак по любви иль по рас че ту?»

«По глупости», — ответил он.

І шлю бы зда ра юц ца, і шмат міль ён-

ныя кант рак ты за клю ча юц ца, і да мо вы 

пад піс ва юц ца на та кіх жа пад ста вах.

Ды най больш па ця ша юць глуп ствы, 

якія ро бяц ца з ра зум ным вы гля дам. 

А бы вае і з над та ра зум ным. Та кіх 

глуп стваў поў ныя ву лі цы, да мы, га-

ра ды. Вар та пры гле дзец ца. Ле тась 

вось Брэст са ма за быў на су стра каў 

Ма ра до ну. Ле ген да су свет на га фут-

бо ла рап там стаў га на ро вым прэ зі дэн-

там «Ды на ма-Брэст» і на ве даў да лё кі 

і не зра зу ме лы го рад на краі бы ло га 

Са вец ка га Са ю за. Вя лі ка га ў мі ну лым 

фут ба ліс та ва зі лі па аб лас ным цэнт ры 

на бра не ві ку ні бы мар ша ла Пе ра мо-

гі. А для жур на ліс таў у за ле са ма га 

эле гант на га атэ ля «Эр мі таж» не ха пі-

ла мес ца. Бо іх на еха ла столь кі, што 

мно гім да вя ло ся пад час прэс-кан фе-

рэн цыі ба дзяц ца па хо ле і гля дзець 

транс ля цыю з эк ра на. Што ра бі ла ся, 

вам не пе ра даць, ні бы ар хан гел сы-

шоў з ня бё саў у грэш ны го рад! Коль кі 

бы ло спа дзя ван няў, абя цан няў. На ват 

дом шу ка лі для пра жы ван ня зор кі на 

час яго абя ца ных ка ман дзі ро вак-на-

вед ван няў. Доб ра, што не па бу да ва-

лі но вы. Праў да, та ды мі ністр спор ту, 

ад даю яму на леж нае, вы ка заў ся на 

тэ ле ба чан ні стры ма на-скеп тыч на пра 

гэ ты пры езд. Усе ас тат нія ка мен та рыі 

бы лі ўзнёс лыя і вель мі ўзнёс лыя.

І што? Дзе той ваш Ма ра до на? Ён, 

ужо ві даць, і за быў ся. Яму што Брэст 

бе ла рус кі, што фран цуз скі — да лё кія 

га ра ды. Праў да, на шы ня даў на на пом-

ні лі, па сла лі яму ма та цыкл, вы раб ле-

ны па спец за ка зе. На зва лі «Я Ды е га». 

А гас па дар май стэр ні, дзе быў вы раб-

ле ны байк, вель мі воб раз на ска заў: 

«Ка лі б Ды е га быў ма та цык лам, ён 

вы гля даў бы, му сіць, так». Та ды вар-

та бы ло б на пі саць як у Ма я коў ска га: 

«Та ва ры шу Ды е га — ча ла ве ку і ма-

та цык лу»...

Я ні чо га не цям лю ў спор це, та му 

за га дзя пра шу пра ба чэн ня ў ама та раў 

фут бо ла і аса біс та та ва ры ша Ма ра до-

ны, але лі чу, што брэсц кія фут ба ліс ты 

па пра віць свае вы ні кі і за няць пры за-

выя мес цы мо гуць толь кі з да па мо гай 

та лен та, май стэр ства і пра цы. А тое, 

што Ды е га пас ля вы ха ду з са ма лё та 

кар цін на па ца ла ваў брэсц кую зям-

лю, хоць і мае ней кі сак раль ны сэнс, 

на ўрад ці да па мо жа ў за бі ван ні га лоў 

брас таў ча нам.

Доб ра яшчэ што не дай шло да іні-

цы я ты вы ву лі цу аль бо цэ лы на се ле-

ны пункт на зваць імем пра слаў ле на га 

май стра мя ча. Ма ра до на, вя до ма, ге-

рой, але, зга дзі це ся, кры ху не на ша га 

ра ма на.

З наз ва мі ж у нас так са ма мо гуць 

на муд рыць. На прык лад, як у са вец-

кія ча сы лёг ка змя ня лі назвы вё сак, 

на заў сё ды ха ва ю чы іх гіс та рыч ную 

ад мет насць. Трэ ба пры знаць, у та па-

ні мі цы та ды глуп ства атры ма ла ма гут-

нае раз віц цё. Яшчэ мож на зра зу мець, 

ка лі ў Мін скай воб лас ці Хрэ на ва ста ла 

Вет кай, Га дзень Зя лё ным Бо рам, а 

Пу ка ва Кам са моль скай. Але спы таць 

бы ў тых «муд ра цоў», чым ім пе ра-

шко дзіў та кі пры го жы Ка ра лёў Стан, 

цэнтр Бе ла веж скай пу шчы, які ця пер 

за вец ца Ка мя ню ка мі? А Ка ло нія Бя лін 

у Дра гі чын скім ра ё не ка му аба вя за-

на ця пе раш няй наз вай? Ма лі наў ка, 

вя до ма, пры го жа, але ж не свая тут, 

чу жая Ма лі наў ка. А ня даў на да вя ло-

ся па чуць, што ад ну вёс ку ў Коб рын-

скім ра ё не на огул па зба ві лі наз вы. 

Пры го жа так на зы ва ец ца Пад бя рэз-

зе, шыль да ві сіць, лю дзі там жы вуць. 

А ў да ку мен тах вёс кі ня ма. Усе яе 

жы ха ры, па вод ле паш пар тоў, ма юць 

рэ гіст ра цыю ў Бель ску, вёс цы за тры 

кі ла мет ры. І баць кі іх ме лі та кую пра-

піс ку. Даў но, яшчэ ка лі быў Дзі він скі 

ра ён, ней кі мес тач ко вы пі сар неш та 

пе ра блы таў. Яго глуп ства на бы ло сі лу 

за ко на і цяг нец ца ўжо мно гія дзе ся-

ці год дзі.

Спы та е це, ча му я пра глуп ствы пі-

шу? Гэ та я так ад зна чаю круг лую га-

да ві ну «Па хваль на га сло ва Глуп ству» 

Эраз ма Ра тэр дам ска га. Роў на 510 га-

доў трак та ту. Бу дзе на го да, па чы тай-

це. Мно гія мес цы ні бы з сён няш ня га 

жыц ця спі са ны.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Не фар матНе фар мат

ВЯ ЛІ КАЯ СІ ЛА ГЛУП СТВА

З 80-год дзем, з пры го жай круг лай да тай шчы ра він шу-
ем Ма рыю Іва наў ну МАС КЕ ВІЧ з Ба ры са ва! Зы чым та бе, 
род ная, моц на га зда роўя, ба дзё рас ці, даб ра бы ту — на 
мно гія-мно гія га ды!

З лю боўю і ўдзяч нас цю за ўсё, што ты 
ра бі ла і ро біш для нас, твае сва я кі з вё сак 
За лес се, Ве рас кі, Бя ро за ві ца, з га ра доў 
Жо дзі на, Ба ры са ва, Брэс та і Мін ска.

— Да вай, 
сам гу ляй!..

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.


