
У аб лас ным цэнт ры з'я-

ві лі ся ма ля ва ныя пар та-

лы, у якіх ад люст ра ва-

ныя ча ты ры гіс та рыч-

ныя пе ры я ды го ра да. 

Ці ка ва, што не ка то рыя 

пер са на жы ма юць 

рэ аль ных пра та ты паў, 

ін шыя на гад ва юць вя-

до мых асоб.

Гро дзен скі мас так-рэ-

стаў ра тар Аляк сей На вум-

чык не пер шы раз бя рэц ца 

за ўва саб лен не га рад ско-

га ася род дзя на бу дын ках. 

Па чы наў ён з ві даў го ра да 

па чат ку ХХ ста год дзя. Але 

рос піс не за ха ваў ся, бо 

бу ды нак з-за ава рый на га 

ста ну знес лі. Але гас па да-

ры па бу доў, а гэ та ганд лё вы 

дом «Нё ман», пра па на ва лі 

ажыц ця віць но вы пра ект. 

У мас та ка бы ла ідэя ўва со-

біць роз ныя эпо хі з гіс то рыі 

го ра да. Пас ля та го, як эс кі-

зы бы лі пры ня тыя і за цвер-

джа ныя, Аляк сей пры сту-

піў да іх рэа лі за цыі. Ра бо ты 

па ча лі ся ў кра са ві ку, і вось 

ня даў на ва ўнут ра ным дво-

ры ку ганд лё ва га цэнт-

ра з'я ві лі ся ма ляў ні чыя 

пар та лы, на якіх ад-

люст ра ва ныя ча ты ры 

эпо хі — рэ не санс, эпо-

ха ца рыз му, між ва ен-

ны час і ста лы са вец кі. 

Усе ра бо ты вы ка на ныя 

акры ла вы мі фар ба мі ў 

сты лі фрэ сак.

Як рас ка заў сам аў-

тар, у асноў ным ён пра-

ца ваў па фо та здым ках. 

Але не толь кі. На прык-

лад, ува саб лен не го-

ра да ХVІІ ста год дзя 

ба зі ру ец ца на гра вю-

ры Ма коў ска га. Ста ра-

жыт ны го рад ідзе да-

лё кім фо нам, а блі жэй 

да гле да ча, у пры го жых 

па ко ях, ма ла ды ча ла век га-

дае на ра мон ку, а за ім свае 

ад но сі ны вы свят ляе ма ла-

дая па ра — гэ та зна ка мі тыя 

ге роі шэкс пі раў скіх тра ге-

дый. Да рэ чы, твар Гам ле-

та не чым на гад вае са мо га 

мас та ка. Але Аляк сей не 

па га джа ец ца: каб ён ха цеў 

на ма ля ваць ся бе, зра біў бы 

яго больш па доб ным.

А вось на ступ ныя пар та-

лы за сна ва ныя на да ку мен-

таль ных ма тэ ры я лах. Праў-

да, «цар скі» пе ры яд у жыц ці 

Грод на кан ца ХІХ ста год дзя 

прад стаў ле ны з не каль кіх 

фо та здым каў да рэ ва лю-

цый ных ча соў. Доб ра бач-

ныя ста рыя бу дын кі, Фа ра 

Ві таў та, якую знес лі ў 60-я 

га ды. А ў цэнт ры — дзве 

ма ла дыя гра фі ні, за які мі 

піль на на зі рае ма ла ды ча-

ла век. Гэ та ўво гу ле ты по вая 

гіс то рыя для ўсіх ча соў, ка лі 

дзяў ча ты ідуць, а ім услед 

па гля да юць хлоп цы. Як 

па тлу ма чыў аў тар, фі гу ры 

да баў ле ны на кан крэт нае 

мес ца го ра да, а са мі пер-

са на жы па хо дзяць з ін шых 

кры ніц.

Ад роз ная гіс то рыя ў пар-

та ла між ва ен на га пе ры я ду. 

Ма лю нак зроб ле ны з кан-

крэт на га фо та здым ка. І тут 

усе пер са на жы рэ аль ныя. 

Та кая сям'я са праў ды не-

ка лі жы ла ў Грод не, а 

хлоп чык, што ста іць з 

баць ка мі, жы ве і за раз, 

толь кі ўжо ў Поль шчы. 

Праў да не ка то рыя бу-

дын кі, якія бач ныя за 

пля чы ма гро дзен ска га 

ся мей ства, не дай шлі 

да на шых ча соў. За тое 

бру ка ван ка тая са мая, 

ста ра жыт ная.

А вось сю жэт пар-

та ла 70-х га доў мно гія 

гро дзен цы па зна юць і 

за раз. На ім — бу ды-

нак ста ро га ўні вер ма га 

з усі мі ат ры бу та мі тых 

ча соў. Мно гія па мя та-

юць па ла са тыя на ве сы 

ка ля сцен. Па сло вах 

Аляк сея, не ка то рыя ры-

сы та го ча су ён ува со біў і са 

сва ёй па мя ці. На прык лад, 

аба ран кі ў ру ках, шкар пэт-

кі дзяў чы нак, туф лі-ло дач кі, 

бу тэль кі з ма ла ком, ча ма-

дан — гэ та ўсё ха рак тэр на 

для та го пе ры я ду. Для паў-

на ты кар ці ны ка ля ўні вер-

ма га з'я ві лі ся і аў та ма бі лі 

«Маск віч» і «Вол га».

На пя рэд нім пла не звяр-

тае на ся бе ўва гу по стаць 

муж чы ны з кні гай у ру ках. 

Са му кам па зі цыю аў та ру 

на га даў вя до мы са вец кі 

фільм пра Шу ры ка. Вось 

і курт ка на ім амаль та-

кая ж. І ха ця сам мас так гэ-

ты воб раз на зваў збор ным, 

у муж чы не мож на па знаць 

так са ма вя до ма га бе ла-

рус ка га пісь мен ні ка Ва-

сі ля Бы ка ва, які доў гі час 

жыў і пра ца ваў у Грод не. 

А кні га ў ру ках — чым не 

сім вал яго пісь мен ніц ка га 

та лен ту?!.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Фота Вікторыі Фота Вікторыі МІРОНЧЫКМІРОНЧЫК..

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. УСЕКНАВЕННЕ 
ГАЛАВЫ ІААНА 
ПРАДЦЕЧЫ. Івана, Ісака.

К. Прота, Пятра, Фелікса, 
Яна, Яцка.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.36 19.35 12.59

Вi цебск — 6.24 19.26 13.02

Ма гi лёў — 6.26 19.25 12.59

Го мель — 6.24 19.20 12.56

Гродна — 6.51 19.50 12.59

Брэст — 6.54 19.49 12.55

Месяц
Апошняя квадра 

10 верасня.

Месяц у сузор’і Рака.

УСМІХНЕМСЯ
Муж і жон ка ў тэ ат ры...

— Лі дач ка, та бе зруч на 

ся дзець?

— Так, Ва сі лёк, зруч на!

— Та бе бач на?

— Так, лю бы.

— Та бе не дзьме?

— Не, за ла ты.

— Да вай па мя ня ем ся 

мес ца мі.

Ста ры скар дзіц ца док та-

ру, што дрэн на чуе ле вым 

ву хам.

Пас ля агля ду док тар ка жа:

— Ні чо га не ма гу зра біць. 

Гэ та ста расць.

— А што, маё ле вае ву ха 

ста рэй шае за пра вае?

Ту рыст пры ля цеў на ку-

рорт. У аэ ра пор це, узяў-

шы так сі, ён рас пыт вае 

так сіс та:

— Ска жы це, а тут на 

са май спра ве ўні каль ны 

азда раў лен чы клі мат?

— Так, без умоў на. Ка лі я 

тут з'я віў ся, я не мог ска заць 

ні сло ва, у мя не на га ла ве 

не бы ло ва ла соў. У мя не не 

ха па ла сіл на ват ха дзіць, і 

мя не на сі лі на ру ках.

— І даў но вы тут?

— Я тут на ра дзіў ся.

— Вы ве ры це ў ка хан не з 

пер ша га по зір ку?

— Не, у ма ім уз рос це 

зрок ужо пад во дзіць... трэ-

ба ма цаць.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.

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

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by
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11 ВЕ РАС НЯ

1790 год — на ра дзіў ся Вен ца-

с лаў Вен цас ла ва віч Пе-

лі кан, рус кі і бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не 

хі рур гіі, док тар ме ды-

цы ны.

1855 год — на-

ра дзіў ся 

Еў да кім Ра ма на віч Ра ма наў, бе ла рус-

кі эт ног раф, фальк ла рыст, ар хе о лаг.

1885 год — на ра дзіў ся Адам 

Ся мё на віч Сла він скі, 

удзель нік поль ска га і ра сій ска га рэ-

ва лю цый на га ру ху, пар тый ны і дзяр-

жаў ны дзе яч Бе ла ру сі.

1900 год — на ра дзіў ся Фё дар Аляк се е віч Ба-

та лаў, Ге рой Са вец ка га Са ю за. Удзель нік 

Гра ма дзян скай, са вец ка-фін лянд скай 1939—1940 га-

доў вой наў. У па чат ку Вя лі кай Ай чын най вай ны быў на 

За ход нім фрон це. Вы зна чыў ся ў лі пе ні 1941 го да пры 

на ня сен ні контр уда ру ў ра ё не Жло бі на і Ра га чо ва.

У гэ ты ж дзень — на ра дзіў ся Іван Мі кі та віч Ру сі я-

наў, удзель нік ба ёў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ў Вя лі кую 

Ай чын ную вай ну, ге не рал-лей тэ нант, Ге рой Са вец ка га 

Са ю за.

1945 год — на ра дзіў ся Ула дзі мір Мі ка ла е віч 

Ры жан коў, бе ла рус кі гра мад скі дзе яч, пе-

да гог, за слу жа ны трэ нер Бе ла ру сі, за слу жа ны ра бот нік 

фі зіч най куль ту ры і спор ту Бе ла ру сі.

1700 год — на ра дзіў ся Джэймс 

Том сан, анг лій скі па эт. 

Аў тар па эм «Сва бо да» і «За мак бяз дзей-

нас ці». Ад ным з пер шых вы ка заў сен-

ты мен таль ныя на строі ў паэ ме «По ры 

го да», на пі са най бе лым вер шам, якая 

ака за ла знач ны ўплыў на еў ра пей скую і рус кую лі та -

ра ту ры.

1845 год — на ра дзіў ся Жан Ма рыс Эміль Ба-

до, фран цуз скі вы на ход нік у га лі не тэ ле-

гра фіі.

1865 год — на ра дзіў ся Ян Рай ніс, на род ны па-

эт Лат віі.

1900 год — на ра дзіў ся Ся мён Аляк се е віч 

Ла вач кін, са вец кі кан струк тар авія цый -

най і ра кет най тэх ні кі, лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

СССР.

1935 год — на ра дзіў ся Гер ман Сця па на віч Ці-

тоў, кас ма наўт, Ге рой Са вец ка га Са ю за, 

лёт чык-кас ма наўт СССР, ге не рал-пал коў нік авія цыі, кан-

ды дат ва ен ных на вук. У 1961-м ажыц ця віў дру гі ў све це 

кас міч ны па лёт на ка раб лі «Ус ход-2».

1940 год — на ра дзіў ся Бра ян Дэ Паль ма, аме-

ры кан скі кі на рэ жы сёр.

САК РАТ:

«П'ян ства не па ра джае за ган, яно іх вы-

яў ляе».

Ча ты ры эпо хі ў цэнт ры Грод на
Якія рэ аль ныя асо бы «ажы лі» на ма ля ва ных пар та лах

Га рад ское ася род дзеГа рад ское ася род дзе


