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Нефармат

СЁННЯ

«ХАЧУ ДОБРАГА МУЖЧЫНУ». І ЎСЁ?
Даўно ўжо я не наведвала ўрачыстых пасяджэнняў з нагоды свят. Так
даўно, што і не ўспомню, калі гэта было
апошнім разам... І вось надарылася пабыць на ўрачыстай імпрэзе напярэдадні 8 Сакавіка. Жанчыны ўсіх узростаў,
найбольш з іх было сталых, сабраліся ў
грамадска-культурным цэнтры Брэста.
Трэба сказаць, што цяперашнія «пасяджэнні» кардынальна адрозніваюцца
ад мерапрыемстваў дваццацігадовай
даўніны, не кажучы ўжо пра савецкі
час. Цяпер яны пазбаўлены ўсялякага
афіцыёзу, сумных прамоў і дзяжурных
выступленняў. Гэта святочная праграма, у згаданым выпадку ў гонар
жанчын, аснову якой складае канцэрт
прафесійных і самадзейных артыстаў.
Канцэрт, скажу адразу, атрымаўся
добры, удалы.
Ну, а віншаванне ад мужчынскай
грамадскасці агучыў галава горада.
Выступіў віртуозна, як заўсёды. Не раз
даводзілася быць сведкай, як, напрыклад, на адкрыцці тэатральнага фестывалю альбо фэсту класічнай музыкі ён
умее сказаць і прыгожа, і да месца. Выступае, дарэчы, аднолькава добра як на
першай, так і на другой дзяржаўнай.
Зразумела, на жаночае свята ад
Аляксандра Сцяпанавіча кабеты чакалі
нечага асаблівага, ды не падмануліся.
Па-першае, ён агучыў статыстыку. Аказваецца, у нашым горадзе пражывае на
26 тысяч жанчын больш, чым мужчын.

Не нагода для аптымізму, але ж праўда
жыцця, куды ад яе дзенешся? Потым
мэр падзяліўся ўражаннямі ад прыёму
ў гарвыканкаме, на які былі запрошаны
25 паспяховых гараджанак. Пасля чаго
выняў з кішэні загадзя падрыхтаваную
выразку з газеты, паводле яго слоў, гарадской газеты, якая заўсёды піша праўду, і зацытаваў фрагмент апытання, якое
праводзілі супрацоўнікі напярэдадні свята. Яны пыталіся ў гараджанак, што тыя
хацелі б атрымаць у якасці падарунка ў
жаночы дзень. Адна з апытаных, дзяўчына па імені Аксана, чэсна прызналася:
«Хачу добрага мужчыну. І ўсё.» «І гэта
праўда гарадскога выканаўчага камітэта», — пракаментаваў яго кіраўнік, падкрэсліўшы сваё адзінства з газетай.
...Зала ўзарвалася апладысментамі.
Як ні кажы, старшыня гарвыканкама
агучыў для многіх самае таемнае, запаветнае і вельмі асабістае. Я таксама
была пад уражаннем. Нават доўга не
магла заснуць потым. І прымроіўся мне
цэлы райцэнтр (26 тысяч) — не, не адзінокіх, а шчаслівых брастаўчанак. Яны:
самадастатковыя, пры добрай рабоце,
некаторыя яшчэ ў чаканні свайго прынца, іншыя гадуюць дзяцей, а тыя, што
на заслужаным адпачынку, падарожнічаюць, ходзяць у клубы, тэатры, на выстаўкі. З горада ну зусім зніклі мужчыны-п'яніцы. Вось такіх, як той, якога давялося назіраць у святочны вечар каля
магазіна «Мікс», што няўстойлівай хадой

Месяц

Сонца

ішоў у бок крамы і трымаў за руку малое
дзіця, зусім няма... З'явіліся другія, са
светлым позіркам, яснымі вачыма, бо ў
ваколіцах горада адкрылі ці то гіганцкую
аўтабазу, ці нават касмадром. А можа,
нашы былыя галовы сямействаў цудоўным чынам перавыхаваліся? Жанчыны
ў адказ усе як адна кінулі курыць. Яны не
выбягаюць на ганкі офісаў і не збіваюцца
ў курылках прадпрыемстваў. Бо як сказаў аднойчы дырэктар буйной швейнай
фірмы, яго работніцы замест вытворчай
гімнастыкі просяць усталёўваць перапынкі на перакуры. Перасталі прасіць, і ў цэхі
вярнулася вытворчая гімнастыка.
А горад стаў зялёны. Кругом такія
астравы з пасадак, прыкладна як паміж гарвыканкамам і аблвыканкамам.
І няма гмаху на месцы прыватнага сектара з садамі і салаўямі. І зніклі гандлёвыя цэнтры, якія паглынулі апошнія
лапікі зямлі ў многіх раёнах горада. На
іх месцы вярнуліся бярозкі, алешыны.
Нават бабулька з прыватнага сектара
зноў там пасе казу. І запрасілі гэтую
бабульку ў ліку 25 жанчын на прыём у
гарвыканкам, прысвечаны жаночаму
дню. Запрасілі не таму, што яна паспяховая бізнес-лэдзі, кіраўнік установы,
прафесіянал, адзначаны ўрадавымі
ўзнагародамі, а таму што яна адна з
26 тысяч адзінокіх брастаўчанак, якія
ўсё жыццё працавалі у гэтым горадзе...
Шкада ўсё ж, што гэта быў сон.
Святлана ЯСКЕВІЧ.

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

Усход

Захад Даўжыня
дня

7.28
7.18
7.18
7.14
7.43
7.43

19.11
19.00
19.01
18.58
19.26
19.28

11.43
11.42
11.43
11.44
11.43
11.45

Маладзік 6 сакавіка.
Месяц у сузор’і Блізнят.

Iмянiны
Пр. Антаніны, Ганны,
Еўдакіі, Надзеі,
Аляксандра, Васіля,
Івана, Несцера, Пятра.
К. Евы, Мацільды,
Лазара, Лявона, Міхала.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

Культпрастора

Вялікую праграму,
прысвечаную творчасці
жанчын, прадставіць
сёлета Беларускі саюз
мастакоў. Разлічаны гэты
культурны праект
як мінімум на год.
Намеснік старшыні Беларускага саюза мастакоў Леанід
ХОБАТАЎ падкрэслівае: жанчыны ў творчасці — далёка не адны
толькі коцікі, кветкі і матылькі, як
многія лічаць. Работам сучасных
мастачак уласцівыя незвычайныя тэмы, сучасная стылістыка,
інтэлектуальнасць, новае мысленне і няспынныя пошукі.
Свое асаб лі вым мас тац кім
анонсам будучай жаночай праграмы стала прадстаўленая ў
сталічным Доме прэсы выстаўка, у якую ўвай шлі 18 ра бот
бе ла рус кіх мас тачак Ка ця рыны Сумаравай, Ілоны Касабукі,
Марты Шматавай і Улады Белавусавай-Кірэенкі. Усе карціны —
розныя, напоўненыя кожная сваімі адметнымі эмоцыямі і фарбамі. Уласна, у гэтай жаночай
разнастайнасці, настраёвасці і
шматграннасці сэнс усяго праекта, які беларусы неўзабаве змогуць ацаніць. А ў найбліжэйшых
планах Саюза мастакоў — адкрыццё 29 сакавіка справаздачнай выстаўкі секцыі жывапісу
«Лабірынт», якая традыцыйна
размесціцца на пляцоўцы Палаца мастацтваў.
Вікторыя ЗАХАРАВА.
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год —
згодна
з да ра валь най граматай вялікага князя літоўскага гораду
Мінску было дадзена
самакіраванне паводле магдэбургскага права. Мінск атрымаў права ствараць уласны орган самакіравання —
магістрат. Грамата ўсталёўвала таксама шэраг прывілеяў — жыхары горада
вызваляліся ад феадальных павіннасцяў, ад суда і ўлады ваяводаў, старастаў і іншых дзяржаўных асобаў. Адначасова зацвярджаліся гарадскі герб і
пячатка. Адменена магдэбургскае права ў Мінску ў 1795 годзе ўжо расійскімі
ўладамі.
год — Сымон Будны выдаў (у друкарні ў мястэчку
Лоск, цяпер у Валожынскім раёне) Новы
запавет Бібліі; прадмова, каментарыі і
заўвагі да выдання з'яўляюцца першай
спробай рацыяналістычнай крытыкі евангелічных кніг.
год — нарадзіўся (вёска Кухцічы, цяпер у Уздзенскім раёне) Уладзімір Рыгоравіч Карачун, Герой
Савецкага Саюза (1946). Скончыў Мінскі
транспартна-эканамічны тэхнікум, Сталінградскае ваеннае авіяцыйнае вучылішча
лётчыкаў. У Вялікую Айчынную вайну з
красавіка 1943 года на Паўднёвым, 4-м
Украінскім, 1-м і 2-м Прыбалтыйскіх, Ленінградскім франтах. Камандзір штурмавой авіяэскадрыллі капітан Карачун
здзейсніў 133 баявых вылеты, знішчыў
27 танкаў, 112 аўтамашын, тры самалёты
на зямлі і два ў групавым паветраным баі,
шмат узбраення і жывой сілы праціўніка.
Да 1957 года ў Савецкай арміі, падпалкоўнік. Памёр у 1998 годзе.
год — у Мінску адкрыты
Дом-му зей 1-га з'ез ду
РСДРП. Быў створаны ў доме П. Ру-
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

мянцава, дзе ў 1898 годзе адбыўся партыйны з'езд. У гады Вялікай Айчыннай
вайны дом быў знішчаны. Адноўлены
ў 1948 годзе.
год —
нарадзіўся Іаган Штраус
(бацька), аўстрыйскі
кампазітар і дырыжор.
З 1835 года быў кіраўніком прыдворнага бальнага аркестра ў
Вене, аўтар твораў танцавальнай музыкі, асаблівы поспех мелі вальсы,
за што быў празваны «бацькам вальсаў». Памёр у 1849 годзе.
год — нарадзіўся Альберт Эй нштэйн, фі зіктэарэтык, адзін з заснавальнікаў сучаснай фізікі,
с тва раль нік
спецыяльнай
і аг уль най
тэ о рый адноснасці, замежны членкарэспандэнт
РАН, замежны ганаровы член АН СССР,
лаўрэат Нобелеўскай прэміі па фізіцы.
Памёр у 1955 годзе.
год — ЦК ВКП (б) прыняў
пастанову «Аб барацьбе
са скрыўленнямі партыйнай лініі ў калгасным руху». «Спыніць назіраемую ў
шэрагу месцаў практыку прымусовых
метадаў калектывізацыі, працягваючы
адначасова далейшую ўпартую работу
па ўключэнні сялянства ў калгасы на
аснове добраахвотнасці і ўмацаванні
існуючых калгасаў...» — гаварылася,
у прыватнасці, у дакуменце.
год — выйшаў Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР «Аб пераводзе рабочых прадпрыемстваў, устаноў і арганізацый на
пяцідзённы працоўны тыдзень з двума
выхаднымі днямі».
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УСМІХНЕМСЯ
Сёння я бачыў, як адна
бабулька дапамагала перайсці цераз дарогу хлопчыку, які гуляў на смартфоне.
— Дзесяць літраў піва,
калі ласка.
— Давайце вашу ёмістасць.
— Вы з ёй размаўляеце.
Аднойчы я запусціў бумеранг, і ён не вярнуўся.

З таго часу я кожны дзень
жыву ў страху.
Дачка начальніка аддзялення міліцыі:
— Та та, я ця жар ная.
А вось спіс падазраваных.
Сацыяльныя сеткі ўжо
дасталі са сваімі рэкамендаванымі сябрамі. Дзе магчымыя ворагі, меркаваныя
багатыя сваякі і гіпатэтычныя палюбоўніцы?..

– Каму яшчэ
не падабаецца,
як маці гатуе?!

1967

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК,
Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснiк дырэктара),
М. ЛІТВІНАЎ (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,
А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыi: 287 18 81.
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.
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