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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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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Маладзік 6 сакавіка.

Месяц у сузор’і Блізнят.

УСМІХНЕМСЯ
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14 СА КА ВІ КА

1499 
год — 

з г о д  н а 

з да ра валь най гра-

ма тай вя лі ка га кня-

зя лі тоў ска га го ра ду 

Мін ску бы ло да дзе на 

са ма кі ра ван не па вод ле маг дэ бург ска-

га пра ва. Мінск атры маў пра ва ства-

раць улас ны ор ган са ма кі ра ван ня — 

ма гіст рат. Гра ма та ўста лёў ва ла так са-

ма шэ раг пры ві ле яў — жы ха ры го ра да 

вы зва ля лі ся ад фе а даль ных па він нас-

цяў, ад су да і ўла ды ва я во даў, ста рас-

таў і ін шых дзяр жаў ных асо баў. Ад на-

ча со ва за цвяр джа лі ся га рад скі герб і 

пя чат ка. Ад ме не на маг дэ бург скае пра-

ва ў Мін ску ў 1795 го дзе ўжо ра сій скі мі 

ўла да мі.

1574 год — Сы мон Буд ны вы-

даў (у дру кар ні ў мяс тэч ку 

Лоск, ця пер у Ва ло жын скім ра ё не) Но вы 

за па вет Біб ліі; прад мо ва, ка мен та рыі і 

за ўва гі да вы дан ня з'яў ля юц ца пер шай 

спро бай ра цы я на ліс тыч най кры ты кі еван-

ге ліч ных кніг.

1914 год — на ра дзіў ся (вёс ка Кух-

ці чы, ця пер у Уз дзен скім ра-

ё не) Ула дзі мір Ры го ра віч Ка ра чун, Ге рой 

Са вец ка га Са ю за (1946). Скон чыў Мін скі 

транс парт на-эка на міч ны тэх ні кум, Ста лін-

град скае ва ен нае авія цый нае ву чы лі шча 

лёт чы каў. У Вя лі кую Ай чын ную вай ну з 

кра са ві ка 1943 го да на Паў днё вым, 4-м 

Укра ін скім, 1-м і 2-м Пры бал тый скіх, Ле-

нін град скім фран тах. Ка ман дзір штур-

ма вой авія эс кад рыл лі ка пі тан Ка ра чун 

здзейс ніў 133 ба я вых вы ле ты, зні шчыў 

27 тан каў, 112 аў та ма шын, тры са ма лё ты 

на зям лі і два ў гру па вым па вет ра ным баі, 

шмат уз бра ен ня і жы вой сі лы пра ціў ні ка. 

Да 1957 го да ў Са вец кай ар міі, пад пал коў-

нік. Па мёр у 1998 го дзе.

1923 год — у Мін ску ад кры ты 

Дом-му зей 1-га з'ез ду 

РСДРП. Быў ство ра ны ў до ме П. Ру-

мян ца ва, дзе ў 1898 го дзе ад быў ся пар-

тый ны з'езд. У га ды Вя лі кай Ай чын най 

вай ны дом быў зні шча ны. Ад ноў ле ны 

ў 1948 го дзе.

1804 год — 

н а  р а -

дзіў ся Іа ган Штра ус 

(баць ка), аў стрый скі 

кам па зі тар і ды ры жор. 

З 1835 го да быў кі раў-

ні ком пры двор на га баль на га ар кест ра ў 

Ве не, аўтар твораў тан ца валь най му-

зы кі, асаб лі вы пос пех ме лі валь сы, 

за што быў пра зва ны «баць кам валь-

саў». Па мёр у 1849 го дзе.

1879 год — на ра дзіў ся Аль-

берт Эй нштэйн, фі зік-

тэ а рэ тык, адзін з за сна валь ні каў су-

час най фі зі кі, 

ства раль нік 

спе цы яль най 

і  агуль най 

тэ о рый ад-

нос нас ці, за-

меж ны член-

ка рэс пан дэнт 

РАН, за меж ны га на ро вы член АН СССР, 

лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі па фі зі цы. 

Па мёр у 1955 го дзе.

1930 год — ЦК ВКП (б) пры няў 

па ста но ву «Аб ба раць бе 

са скрыў лен ня мі пар тый най лі ніі ў кал-

гас ным ру ху». «Спы ніць на зі ра е мую ў 

шэ ра гу мес цаў прак ты ку пры му со вых 

ме та даў ка лек ты ві за цыі, пра цяг ва ю чы 

ад на ча со ва да лей шую ўпарт ую ра бо ту 

па ўклю чэн ні ся лян ства ў кал га сы на 

асно ве доб ра ах вот нас ці і ўма ца ван ні 

іс ну ю чых кал га саў...» — га ва ры ла ся, 

у пры ват нас ці, у да ку мен це.

1967 год — вый шаў Указ Прэ зі-

ды у ма Вяр хоў на га Са ве-

та СССР «Аб пе ра вод зе ра бо чых прад-

пры ем стваў, уста ноў і ар га ні за цый на 

пя ці дзён ны пра цоў ны ты дзень з дву ма 

вы хад ны мі дня мі».

Сён ня я ба чыў, як ад на 

ба буль ка да па ма га ла пе-

рай сці це раз да ро гу хлоп-

чы ку, які гу ляў на смарт-

фо не.

— Дзе сяць літ раў пі ва, 

ка лі лас ка.

— Да вай це ва шу ёміс-

тасць.

— Вы з ёй раз маў ля е це.

Ад ной чы я за пус ціў бу-

ме ранг, і ён не вяр нуў ся. 

З та го ча су я кож ны дзень 

жы ву ў стра ху.

Дач ка на чаль ні ка ад дзя-

лен ня мі лі цыі:

— Та та, я ця жар ная. 

А вось спіс па да зра ва ных.

Са цы яль ныя сет кі ўжо 

да ста лі са сва і мі рэ ка мен-

да ва ны мі сяб ра мі. Дзе маг-

чы мыя во ра гі, мер ка ва ныя 

ба га тыя сва я кі і гі па тэ тыч-

ныя па лю боў ні цы?..

ca
ric

atu
ra

.ru

Даў но ўжо я не на вед ва ла ўра чыс-

тых па ся джэн няў з на го ды свят. Так 

даў но, што і не ўспом ню, ка лі гэ та бы ло 

апош нім ра зам... І вось на да ры ла ся па-

быць на ўра чыс тай ім прэ зе на пя рэ дад-

ні 8 Са ка ві ка. Жан чы ны ўсіх уз рос таў, 

най больш з іх бы ло ста лых, са бра лі ся ў 

гра мад ска-куль тур ным цэнт ры Брэс та. 

Трэ ба ска заць, што ця пе раш нія «па ся-

джэн ні» кар ды наль на ад роз ні ва юц ца 

ад ме ра пры ем стваў двац ца ці га до вай 

даў ні ны, не ка жу чы ўжо пра са вец кі 

час. Ця пер яны па збаў ле ны ўся ля ка га 

афі цы ё зу, сум ных пра моў і дзя жур ных 

вы ступ лен няў. Гэ та свя точ ная пра-

гра ма, у зга да ным вы пад ку ў го нар 

жан чын, асно ву якой скла дае кан цэрт 

пра фе сій ных і са ма дзей ных ар тыс таў. 

Кан цэрт, ска жу ад ра зу, атры маў ся 

доб ры, уда лы.

Ну, а він ша ван не ад муж чын скай 

гра мад скас ці агу чыў га ла ва го ра да. 

Вы сту піў вір ту оз на, як заў сё ды. Не раз 

да во дзі ла ся быць свед кай, як, на прык-

лад, на ад крыц ці тэ ат раль на га фес ты-

ва лю аль бо фэс ту кла січ най му зы кі ён 

умее ска заць і пры го жа, і да мес ца. Вы-

сту пае, да рэ чы, ад ноль ка ва доб ра як на 

пер шай, так і на дру гой дзяр жаў най.

Зра зу ме ла, на жа но чае свя та ад 

Аляк санд ра Сця па на ві ча ка бе ты ча ка лі 

не ча га асаб лі ва га, ды не пад ма ну лі ся. 

Па-пер шае, ён агу чыў ста тыс ты ку. Аказ-

ва ец ца, у на шым го ра дзе пра жы вае на 

26 ты сяч жан чын больш, чым муж чын. 

Не на го да для ап ты міз му, але ж праў да 

жыц ця, ку ды ад яе дзе неш ся? По тым 

мэр па дзя ліў ся ўра жан ня мі ад пры ёму 

ў гар вы кан ка ме, на які бы лі за про ша ны 

25 па спя хо вых га ра джа нак. Пас ля ча го 

вы няў з кі шэ ні за га дзя пад рых та ва ную 

вы раз ку з га зе ты, па вод ле яго слоў, га-

рад ской га зе ты, якая заў сё ды пі ша праў-

ду, і за цы та ваў фраг мент апы тан ня, якое 

пра во дзі лі су пра цоў ні кі на пя рэ дад ні свя-

та. Яны пы та лі ся ў га ра джа нак, што тыя 

ха це лі б атры маць у якас ці па да рун ка ў 

жа но чы дзень. Ад на з апы та ных, дзяў-

чы на па іме ні Ак са на, чэс на пры зна ла ся: 

«Ха чу доб ра га муж чы ну. І ўсё.» «І гэ та 

праў да га рад ско га вы ка наў ча га ка мі тэ-

та», — пра ка мен та ваў яго кі раў нік, пад-

крэс ліў шы сваё адзін ства з га зе тай.

...За ла ўза рва ла ся апла дыс мен та мі. 

Як ні ка жы, стар шы ня гар вы кан ка ма 

агу чыў для мно гіх са мае та ем нае, за-

па вет нае і вель мі аса біс тае. Я так са ма 

бы ла пад ура жан нем. На ват доў га не 

маг ла за снуць по тым. І пры мро іў ся мне

цэ лы рай цэнтр (26 ты сяч) — не, не адзі-

но кіх, а шчас лі вых брас таў ча нак. Яны: 

са ма да стат ко выя, пры доб рай ра бо це, 

не ка то рыя яшчэ ў ча кан ні свай го прын-

ца, ін шыя га ду юць дзя цей, а тыя, што 

на за слу жа ным ад па чын ку, па да рож ні-

ча юць, хо дзяць у клу бы, тэ ат ры, на вы-

стаўкі. З го ра да ну зу сім знік лі муж чы -

ны-п'я ні цы. Вось та кіх, як той, яко га да-

вя ло ся на зі раць у свя точ ны ве чар ка ля 

ма га зі на «Мікс», што ня ўстой лі вай ха дой 

ішоў у бок кра мы і тры маў за ру ку ма лое 

дзі ця, зу сім ня ма... З'я ві лі ся дру гія, са 

свет лым по зір кам, яс ны мі ва чы ма, бо ў 

ва ко лі цах го ра да ад кры лі ці то гі ганц кую 

аў та ба зу, ці на ват кас ма дром. А мо жа, 

на шы бы лыя га ло вы ся мей стваў цу доў-

ным чы нам пе ра вы ха ва лі ся? Жан чы ны 

ў ад каз усе як ад на кі ну лі ку рыць. Яны не 

вы бя га юць на ган кі офі саў і не збі ва юц ца 

ў ку рыл ках прад пры ем стваў. Бо як ска-

заў ад ной чы ды рэк тар буй ной швей най 

фір мы, яго ра бот ні цы за мест вы твор чай 

гім нас ты кі про сяць уста лёў ваць пе ра пын-

кі на пе ра ку ры. Пе ра ста лі пра сіць, і ў цэ хі 

вяр ну ла ся вы твор чая гім нас ты ка.

А го рад стаў зя лё ны. Кру гом та кія 

аст ра вы з па са дак, пры клад на як па-

між гар вы кан ка мам і абл вы кан ка мам. 

І ня ма гма ху на мес цы пры ват на га сек-

та ра з са да мі і са лаў я мі. І знік лі ганд-

лё выя цэнт ры, якія па глы ну лі апош нія 

ла пі кі зям лі ў мно гіх ра ё нах го ра да. На 

іх мес цы вяр ну лі ся бя роз кі, але шы ны. 

На ват ба буль ка з пры ват на га сек та ра 

зноў там па се ка зу. І за пра сі лі гэ тую 

ба буль ку ў лі ку 25 жан чын на пры ём у 

гар вы кан кам, пры све ча ны жа но ча му 

дню. За пра сі лі не та му, што яна па спя-

хо вая біз нес-лэ дзі, кі раў нік уста но вы, 

пра фе сі я нал, ад зна ча ны ўра да вы мі 

ўзна га ро да мі, а та му што яна ад на з 

26 ты сяч адзі но кіх брас таў ча нак, якія 

ўсё жыц цё пра ца ва лі у гэ тым го ра дзе... 

Шка да ўсё ж, што гэ та быў сон.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Не фар матНе фар мат

«ХА ЧУ ДОБ РА ГА МУЖ ЧЫ НУ». І ЎСЁ?

– Каму яшчэ 
не падабаецца, 
як маці гатуе?!

Культ пра сто раКульт пра сто ра

КАР ЦІ НЫ 
З ЖА НО ЧЫМ 
ХА РАК ТА РАМ
Вя лі кую пра гра му, 

пры све ча ную твор час ці 

жан чын, прад ста віць 

сё ле та Бе ла рус кі са юз 

мас та коў. Раз лі ча ны гэ ты 

куль тур ны пра ект 

як мі ні мум на год.

На мес нік стар шы ні Бе ла-

рус ка га са ю за мас та коў Ле а нід 

ХО БА ТАЎ пад крэс лі вае: жан чы-

ны ў твор час ці — да лё ка не ад ны 

толь кі ко ці кі, квет кі і ма тыль кі, як 

мно гія лі чаць. Ра бо там су час ных 

мас та чак улас ці выя не звы чай-

ныя тэ мы, су час ная сты ліс ты ка, 

ін тэ ле кту аль насць, но вае мыс-

лен не і ня спын ныя по шу кі.

Свое асаб лі вым мас тац кім 

анон сам бу ду чай жа но чай пра-

гра мы ста ла прад стаў ле ная ў 

ста ліч ным До ме прэ сы вы стаў-

ка, у якую ўвай шлі 18 ра бот 

бе ла рус кіх мас та чак Ка ця ры-

ны Су ма ра вай, Іло ны Ка са бу кі, 

Мар ты Шма та вай і Ула ды Бе ла-

ву са вай-Кі рэ ен кі. Усе кар ці ны —

роз ныя, на поў не ныя кож ная сва і -

мі ад мет ны мі эмо цы я мі і фар-

 ба мі. Улас на, у гэ тай жа но чай 

раз на стай нас ці, на стра ё вас ці і 

шмат гран нас ці сэнс уся го пра ек-

та, які бе ла ру сы не ўза ба ве змо-

гуць аца ніць. А ў най блі жэй шых 

пла нах Са ю за мас та коў — ад-

крыц цё 29 са ка ві ка спра ва здач-

най вы стаў кі сек цыі жы ва пі су 

«Ла бі рын т», якая тра ды цый на 

раз мес ціц ца на пля цоў цы Па-

ла ца мас тац тваў.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.


