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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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УСМІХНЕМСЯ
Не пра сі це жон ку па-

чыс ціць ма шы ну пас ля 

та го, як вы скрэб лі лыж-

кай па па тэль ні з ан ты пры-

гар ным па крыц цём.

Дзве ста рыя дзеў кі гу та-

раць:

— Ня даў на я пра чы та-

ла, што ад на да ма ад вез ла 

ў крэ ма то рый чац вёр та га 

му жа.

— Так яно і бы вае. Вы не 

мо жа це знай сці ні вод на га 

му жа, а ін шыя спаль ва юць 

іх па не каль кі штук.

Я ха це-
ла пры га-
та ваць на 
сня да нак 
яй кі па шот, 
але ў мя не 
зла ма ла ся 
ка ме ра на 
тэ ле фо не, 
та му прос-
та пры-
г а  т а  в а  л а 
яеч ню.

— Во вач ка, ча му ты цэ лы 

дзень ка ча еш ся на ка на пе?

— Рых ту ю ся стаць та-

там.

Жан чы на, якая ні ко лі не 
ба чы ла свай го му жа на ры-
бал цы, ні ко лі не да ве да ец-
ца, за якога цярп лі вага ча-
ла ве ка яна выйшла замуж.

— Як змя ніць знеш-

насць?

— Зай мі ся бок сам.

Вам ка ву на ту раль ную 

ці рас пу шчаль ную?

1 СА КА ВІ КА

1880 год — на ра дзіў ся (г. Пінск) 

Ісак Юль е віч Шон берг, 

анг лій скі ін жы нер-элект рык, вы на ход нік, 

член Ін сты ту та ін жы не раў-элект ры каў. 

З 1905 го да — га лоў ны ін жы нер Рус ка га 

та ва рыст ва бяз дро та ва га тэ ле гра фа і тэ-

ле фо наў. Зай маў ся рас пра цоў кай і бу даў ніц твам пер шых 

ра дыё стан цый у Ра сіі. З 1914 го да — у Вя лі ка бры та ніі.     

У па чат ку 1930-х вы най шаў тэ ле ві зій ную труб ку-эміт рон, 

удзель ні чаў у рас пра цоў цы су пер эміт ро на, з да па мо гай 

яко га ўпер шы ню ў Вя лі ка бры та ніі ажыц цёў ле на па за сту-

дый ная тэ ле пе ра да ча (1937). Пад яго кі раў ніц твам рас пра-

ца ва на пер шая сіс тэ ма элект рон на га тэ ле ба чан ня вы со-

ка га рас па зна ван ня (1934). Па мёр у 1963 го дзе.

1918 год — вый шаў у свет пер шы ну мар гра-

мад ска-па лі тыч най і лі та ра тур най га зе ты 

«Дзян ні ца», ор га на Бе ла рус ка га на цы я наль на га ка мі са-

ры я та. Вы да ва ла ся ў Пет ра гра дзе і Маск ве да 24 лю та га 

1919 го да на бе ла рус кай мо ве што ты дзень, асоб ныя ма-

тэ ры я лы дру ка ва ла і на рус кай мо ве. Вый шла 49 ну ма роў. 

Асвят ля ла ба раць бу пра цоў ных Бе ла ру сі су праць ня мец кіх 

ін тэр вен таў, дзей насць Бел на цка ма і яго ад дзя лен няў, 

бе ла рус кіх аб' яд нан няў і ўста ноў Ра сіі, жыц цё бе ла ру саў-

бе жан цаў. Апуб лі ка ва ла «Дэк ла ра цыю пра воў пра цоў ных 

і экс плу а ту е ма га на ро да», тэкст Ма ні фес та Ча со ва га рэ-

ва лю цый на га ра бо ча-ся лян ска га ўра да Бе ла ру сі аб аб вя-

шчэн ні БССР, па ста но ву Прэ зі ды у ма УЦВК аб пры знан-

ні не за леж нас ці БССР, пер шыя па ста но вы бе ла рус ка га 

са вец ка га ўра да і 1-га Усе бе ла рус ка га з'ез да Са ве таў. 

Дру ка ва ла тво ры Я. Ку па лы, Ц. Гарт на га, М. Га рэц ка га, 

А. Гур ло, на ву ко выя і пуб лі цыс тыч ныя ар ты ку лы Я. Ды лы, 

Я. Нё ман ска га і інш.

Між на род ны дзень ба раць бы 

з нар ка ма ні яй і нар ка біз не сам. 

Ге не раль ная Асамб лея ААН, аб вяс ціў шы 

та кое ра шэн не ў 1987 го дзе, вы зна чы ла 

тым са мым усю важ насць праб ле мы 

і пра яві ла сваю ра шу часць па шы раць 

між на род нае су пра цоў ніц тва для да сяг нен ня мэ ты — 

су свет най су поль нас ці, воль най ад нар ка ма ніі.

1555 год — Мі шэль дэ Нотр дам (Mіchel de 

Notredame), вя до мы пад псеў да ні мам 

На стра да мус, апуб лі ка ваў свае пер шыя прад ка зан ні ў 

кні зе пад наз вай «Пра роц твы Мі шэ ля На стра да му са». 

Прад ка зан ні бы лі на пі са ны ў фор ме рыф ма ва ных кат-

рэ наў — ча ты рох рад коў яў, якія гур та ва лі ся ў цэн ту рыі 

(у сот ні ці ста год дзі). Акра мя та го, усе свае прад ка зан-

ні На стра да мус ста ран на за шыф роў ваў: кат рэ ны бы лі 

на пі са ны ім на су ме сі ча ты рох моў. У іх прак тыч на не 

па каз ва ла ся ні я кіх дат, ча са вая пас ля доў насць не вы-

кон ва ла ся, ды і са мі кат рэ ны бы лі пе ра блы та ны. І тым 

не менш да след чы кі твор час ці На стра да му са ад зна-

ча юць да во лі шмат ці ка вых і дак лад ных гіс та рыч ных 

су па дзен няў.

1938 
год — на ра дзіў ся Ба рыс-

лаў Мі ка ла е віч Бран ду коў 

(1938—2004), са вец кі і ўкра ін скі ак цёр, 

на род ны ар тыст Укра і ны. Зды маў ся ў 

філь мах «Афо ня», «Жа ніць ба», «Вас ча-

кае гра ма дзян ка Ні ка но ра ва», «Га раж», 

«Во сень скі ма ра фон» і ін шых.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Не фар матНе фар мат  

Па зва ніў абу ра ны чы тач. Не ця-

пер, даў на ва та ўжо. І вось з якой 

на го ды. Ша ноў ны брас таў ча нін 

не пад трым лі вае ідэю гру пы та-

ва ры шаў, якія са зго ды га рад скіх 

ула даў хо чуць па ста віць пом нік 

Ула дзі мі ру Вы соц ка му по бач 

з гас ці ні цай «Буг». У зга да ным 

га тэ лі спя вак і ак цёр не раз спы-

няў ся пад час па ез дак.

— Хто та кі Вы соц кі? — да во дзіў аў-

тар зван ка. — Ал ка го лік і нар ка ман, 

які прык лад для мо ла дзі ён ува саб ляе 

са бой? На вош та го ра ду пом нік та кой 

асо бе, ка лі ў нас ня ма пом ні каў Ку-

па лу і Ко ла су? І ча му гэ та ў па гра ніч-

ным Брэс це, мож на ска заць, уяз ной 

бра ме ў на шу кра і ну з Еў ра са ю за, 

рап там уз нік ла іні цы я тыў ная гру па па 

ства рэн ні пом ні ка не бе ла рус кім кла сі-

кам, а ра сій ска му бар ду? Ма быць, но гі 

ідэі рас туць з гар вы кан ка ма, бо мэр 

Аляк сандр Ра га чук — вя до мы ама тар 

твор час ці Вы соц ка га. А вы ба і це ся пра 

гэ та на пі саць, — го ра ча пра цяг ваў тэ-

ле фон ны аба нент.

Ду ма ла аб гэ тым не раз. Асаб лі ва 

ка лі свят ка ва лі 80-год дзе Вы соц ка га і 

з тэ ле ві за ра гу ча ла шмат яго пе сень. 

Мне яго твор часць так са ма па да ба-

ец ца. І Ра га чук тут ні пры чым. Тым 

больш што мэр пад трым лі вае ідэю ма-

раль на, а не руб лём з га рад ско га бюд-

жэ ту. А для та го, каб па явіў ся пом нік, 

па трэб ныя най перш гро шы. Вя до ма, 

брас таў ча нам не ро біць го на ру той 

факт, што мы не ма ем пом ні ка кла сі-

кам род най лі та ра ту ры. Та ра су Шаў-

чэн ку пом нік ёсць, а Ку па лу і Ко ла су 

ня ма... Я та ды пра па ноў ва ла свай му 

тэ ле фон на му аба не нту ар га ні за ваць 

і ўзна ча ліць збор срод каў на пом нік, 

ска жам, Ян ку Ку па лу, абя ца ла пер шай 

зра біць па сіль ны ўнё сак. Але су раз-

моў нік, зда ец ца, не за ці ка віў ся пра па-

но вай. Ну што зро біш? А вось фун да-

та ры ўзвя дзен ня пом ні ка Вы соц ка му 

знай шлі ся. Яны лю бяць пад крэс лі ваць, 

што су вя зі ра сій ска га спе ва ка з на шым 

кра ем ёсць. Дзед яго, так са ма Ула дзі-

мір, на ра дзіў ся ў Брэст-Лі тоў ску.

Тое, што Ула дзі мір Ся мё на віч па-

ку та ваў на ал ка голь ную і нар ка тыч-

ную за леж нас ці, факт вя до мы. Толь кі 

ка му ён гэ тым зра біў дрэн на, акра мя 

ся бе і са мых бліз кіх? Ні ко му. А пом-

ні кі ста вяць не за аса біс тае жыц цё, а 

за спра вы, за тое, што ча ла век пас ля 

ся бе па кі дае. Тут жа згад ва юц ца і ўда-

ла сыг ра ныя тэ ат раль ныя ро лі (перш 

за ўсё — Гам лет), і шэ раг філь маў з 

яго ўдзе лам (адзін толь кі Глеб Жэг лоў 

ча го вар ты!). І пес ні яго жы вуць ужо 

мно гія дзе ся ці год дзі. Так што па кі нуў 

Ула дзі мір Вы соц кі мно га доб ра га на 

гэ тай зям лі. Ад боль шас ці ж лю дзей, 

як ка заў ге рой Вя ча сла ва Ці ха на ва 

ў вя до мым філь ме, за ста ец ца толь кі 

пра цяж нік па між да та мі на ра джэн ня 

і смер ці.

А хі ба тыя, хто за слу жа на ўве ка-

ве ча ны ў гра ні це ды брон зе, заў сё ды 

бы лі анё ла мі пры жыц ці? Не ка жу ўжо 

пра па лі тыч ных дзея чаў. Талс той, як 

вя до ма, быў ві на ва ты ў ня шчас най до-

лі сва ёй па ка ёў кі. А по тым яе тра гіч-

ную гіс то рыю па клаў у асно ву ра ма на 

«Уваск рэ сен не». Ды што ж пас ля гэ та-

га — «Вай ну і мір» не чы таць? Пуш кін 

з п'я ных ва чэй не толь кі, ле жа чы на 

ка на пе, стра ляў мух, а ча сам і На тал-

лю Мі ка ла еў ну крыў дзіў, як свед чы лі 

су час ні кі. Аль берт Эй нштэйн быў заў-

ва жа ны, як ця пер ска за лі б, у ся мей-

ным гвал це. Спіс не да хо паў, гра хоў і 

за ган вя до мых лю дзей мож на доў жыць 

бяс кон ца. Але ж іх твор чая, на ву ко вая, 

ін шая спад чы на ста ла пад ста вай для 

ўве ка ве чан ня і ша на ван ня па мя ці. Вя-

до ма, Вы соц ка га не па ста віш у адзін 

рад з фі гу ра мі су свет най ве лі чы ні, але 

я за раз пра тое, што ад ны лю дзі ста ві лі 

пом ні кі ін шым лю дзям заў сё ды.

І ча мусь ці тая даў няя раз мо ва з 

пра ціў ні кам уста ноў кі пом ні ка спе ва-

ку зга да ла ся ка ля ін ша га пом ні ка зу сім 

ня даў на. На мі ну лым тыд ні я бы ла ў 

Га рад цы Коб рын ска га ра ё на. Там ста-

іць бюст Дзяр жын ска га. Зра зу ме ла, 

кал гас не ка лі на сіў яго імя. Ка лі ж гэ та 

гаспадарка, як усе ін шыя, узяла наз ву 

на се ле на га пунк та, жа лез ны Фе лікс 

стаў не ак ту аль ным. Ска жам, у Пру-

жан скім ра ё не так са ма быў кал гас іме-

ні ства раль ні ка ЧК, але дзе яго бюс ты, 

якія ста я лі не толь кі на цэнт раль най ся-

дзі бе, але і ў кож ным на се ле ным пунк-

це гас па дар кі, ужо ні хто не па мя тае. 

Мо жа, та му на Пру жан шчы не іх хут ка 

пры бра лі, што там бы ла асаб лі вая гіс-

то рыя. Жыў у ад ной з вё сак ча ла век, 

які пе рад вы ба ра мі, а бы ва ла, і пе рад 

вя лі кі мі свя та мі ста віў по бач з ме та-

ліч най вы явай Дзяр жын ска га вя лі кія 

драў ля ныя кры жы. Та кая ў яго бы ла 

фор ма пра тэс ту. Пры яз джа лі на ват з 

аб ка ма пар тыі, пса ва лі нер вы кал гас-

ным кі раў ні кам, аб' яў ля лі ім вы мо вы. 

Шмат ка му ўеў ся ў кос ці той Фе лікс, 

вось і пры бра лі яго ці ха, хут ка і не пры-

кмет на. А ў Га рад цы ста іць. Вяс ной яго 

ча сам на ват пад фар боў ва юць. Кож ная 

эпо ха вы дае ў якас ці пом ні каў сва іх ге-

ро яў. Толь кі ад ны вы трым лі ва юць вы-

пра ба ван не ча сам, дру гія па яў ля юц ца, 

каб по тым знік нуць. Ду маю, і ў па гра-

ніч ным Брэс це не ка лі па явяц ца год ныя 

пом ні кі кла сі кам лі та ра ту ры, а так са ма 

зна ка мі тым вы хад цам з гэ та га краю. 

А Вы соц кі... ім не пе ра шко дзіць.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ



ПРА ПОМ НІК ВЫ СОЦ КА МУ 
І НЕ ТОЛЬ КІ
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Зноў цэ ны пад ня лі! 
Быц цам за мя жой 
ло вяць!


