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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
Поўня 21 студзеня.

Месяц у сузор’і Дзевы.

УСМІХНЕМСЯ
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24 СТУ ДЗЕ НЯ

1895 год — у Мін ску ўве дзе на 

ў дзе ян не пер шая элект-

ра стан цыя. Най буй ней шая ў Бе ла ру сі 

з лі ку му ні цы паль ных. Зна хо дзі ла ся на 

пра вым бе ра зе Свіс ла чы, по бач з су час-

ным бу дын кам Бе ла рус ка га дзяр жаў на-

га цыр ка. Яе ад крыц цё да зво лі ла ўста на віць 390 лям па чак 

на паль ван ня: 140 для асвят лен ня ву ліц Пет ра паў лаў скай, 

Пра аб ра жэн скай, Гу бер на тар скай, За хар' еў скай, 140 у 

зі мо вым і лет нім тэ ат рах і 110 у пры ват ных спа жыў цоў. 

Га ра джа не хут ка аца ні лі пе ра ва гу но ва га ві ду асвят лен ня, 

і ўжо праз тры га ды го рад меў 1100 лям па чак на паль ван ня 

ў 16 све чак: 240 на ву лі цах, 420 у тэ ат рах і 430 у пры ват-

ным спа жы ван ні.

1909 год — на ра дзіў ся (вёска За чэ пі чы, ця пер 

у Дзят лаў скім ра ё не) Пят русь Гра ніт (Іван 

Пят ро віч Іва шэ віч), бе ла рус кі па эт. Удзель ні чаў у рэ ва-

лю цый на-вы зва лен чай ба раць бе ў За ход няй Бе ла ру сі і 

пар ты зан скім ру ху ў Бе ла ру сі ў Вя лі кую Ай чын ную вай ну. 

Дру ка вац ца па чаў у 1933 го дзе. Асноў ная тэ ма паэ тыч-

ных тво раў да ве рас ня 1939-га — лёс вяс ко вай бед на ты. 

За клі каў пра цоў ных За ход няй Бе ла ру сі да ўз'яд нан ня з 

БССР. У пас ля ва ен най твор час ці пе ра ва жа лі гра мад скія 

ма ты вы. Пі саў так са ма вер шы для дзя цей. Па мёр у 1980 

го дзе.

1939 год — у Мін ску за сна ва на Дзяр жаў ная кар-

цін ная га ле рэя БССР (ад кры та 8 ліс та па да 

1939 го да). З 1957 го да — Дзяр жаў ны, а з 1993-га — 

На цы я наль ны мас тац кі му зей 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь. У му зеі 

пра цу юць ад дзе лы: на ву ко ва-

асвет ніц кай ра бо ты, на ву ко ва-

фон да вы, ста ра жыт на бе ла рус-

ка га мас тац тва, бе ла рус ка га 

су час на га мас тац тва, рус ка га 

мас тац тва, за меж на га мас тац тва, на ву ко вай рэ стаў ра-

цыі, ін фар ма цый на-вы да вец кі, фо та ла ба ра то рыя, ар хіў. 

Ка лек цыя ўклю чае тво ры бе ла рус ка га, ра сій ска га і за-

ход не еў ра пей ска га мас тац тваў і мас тац тва кра ін Ус хо ду 

XV—XX стагоддзяў. Бе ла рус кае мас тац тва прад стаў ле на 

ста ра жыт на бе ла рус кім іка на пі сам, скульп ту рай, тка ні на мі 

і разь бой па дрэ ве, жы ва пі сам, тво ра мі дэ ка ра тыў на-пры-

клад но га мас тац тва.

1848 
год — па ча ла ся Ка лі-

фар ній ская «за ла тая лі-

ха ман ка» — не ар га ні за ва ная ма са вая 

зда бы ча зо ла та ў Ка лі фор ніі ў 1848—

1855 га дах. Па ча ла ся яна не па да лёк ад 

ле са піль ні Са тэр ка ля га рад ка Ка ло ма. 

Ней кі Джэймс Мар шал, які пра ца ваў на Джо на Са тэ ра, 

вы явіў ка ва лач кі зо ла та ў ва дзя ным ко ле на ра цэ Аме-

ры кан-Ры вер. Ён ад нёс зна ход ку Са тэ ру, і ўдва іх яны 

ста ран на пра ве ры лі ме тал, па цвер дзіў шы зда гад ку аб 

тым, што гэ та бы ло зо ла та. Са тэр вель мі не ха цеў, каб 

гэ тая ін фар ма цыя рас паў сю дзі ла ся, бо ба яў ся, што яго 

сель ска гас па дар чы біз нес па цер піць у вы пад ку па чат ку 

ма са вых по шу каў зо ла та. Тым не менш на ві на пра вы яў-

лен не зо ла та імк лі ва рас паў сю дзі ла ся, і не ўза ба ве ка ля 

300 ты сяч ча ла век пры бы лі ў Ка лі фор нію з ін шых шта таў 

ЗША і з-за мя жы.

1944 
год — па ча ла ся Кор сунь-Шаў чэн каў ская 

на сту паль ная апе ра цыя са вец кіх вой скаў. 

З'яў ля ла ся част кай стра тэ гіч на га на ступ лен ня Чыр во най 

Ар міі на Пра ва бя рэж най Укра і не (Дняп роў ска-Кар пац кая 

апе ра цыя, або пер шым з так зва ных зна ка мі тых дзе ся ці 

ста лін скіх уда раў). Апе ра цыя за вяр шы ла ся 17 лю та га 

1944 года лік ві да цы яй кат ла і част ко вым раз гро мам акру-

жа най гру поў кі.

1955 год — пад пі са ны Указ Прэ зі ды у ма Вяр-

хоў на га Са ве та СССР «Аб спы нен ні ста ну 

вай ны па між Са вец кім Са юзам і Гер ма ні яй».

Лю бі це жон ку — на-

дзей ную кры ні цу ве даў аб 

усіх ва шых не да хо пах.

На тэ ле ба чан ні.

— Хрыс ці не яе та та ку піў 

фір му, і ця пер Хрыс ці на нам 

рас ка жа, як ад крыць свой 

біз нес «з ну ля» і на што 

звяр нуць ува гу!

А вы так са ма не мо жа це 

рас тлу ма чыць 

свай му ка ту, 

што да па мо га 

ад яго пры за-

сці лан ні лож ка, 

пры бор цы ква-

тэ ры, збі ран ні 

бя ліз ны ў мыц-

цё, а так са ма 

пры на дзя ван ні 

кал го так НЕ ПА-

ТРА БУ ЕЦ ЦА?..

— Як ты пес ціш 

свай го му жа?

— Ча сам маў-

чу.

Ха ла дзіль ні кі трэ ба ра-

біць з праз рыс ты мі шкля-

ны мі дзвер ца мі, каб не 

ста яць пе рад ад чы не ны мі 

дзвер ца мі як ду рань, вы бі-

ра ю чы, што б узяць.

Адэ са.

— Фі ма, ку ды ўсе бя гуць? 

Што там да юць?

— Па тва ры!

— Па цэ лым?!
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Гэ тым ра зам з усіх ка ляд ных він ша-

ван няў, якія я атры ма ла, ад но вы дзе лі-

ла асаб лі ва. Па-пер шае, яно на пі са на 

ру кой на паш тоў цы, што ця пер — рэд-

касць, а па-дру гое, змя шчае па ле мі ку 

з ад ным з ма іх ле таш ніх ма тэ ры я лаў. 

Не ве даю, ці згод ны аў тар на тое, каб 

я на зы ва ла яго проз ві шча, та му на ўся-

ля кі вы па дак не на зы ваю.

Спа дар Па вел з Грод на на гад вае ка-

лон ку за 20 ве рас ня пад наз вай «Лю дзі 

жы вуць у чар ках...» — ён лі чыць, што 

я не на пі са ла га лоў на га: ка ра ні ад ной 

з най вя лік шых за ган на ша га гра мад-

ства ў тым, што лю дзі за бы лі ся пра 

Бо га. А ў Біб ліі ска за на: «Не гля дзі на 

ві но». Спра чац ца не бу ду. І ў ней кім 

вы со кім, гла баль ным сэн се так яно і 

ёсць. Ка лі лю дзі страч ва юць асно ву, 

стры жань, на якім тры ма ец ца ду ша, які 

пад свя до ма кі руе па во дзі на мі і ўчын-

ка мі ча ла ве ка, зда ра ец ца бя да. Нех та 

гэ тую асно ву на зы вае Бо гам, ін шыя лі-

чаць прын цы па мі ма ра лі, якія, да рэ чы, 

і бу ду юц ца на пад мур ках зна ка мі тых 

дзе ся ці за па ве дзяў.

Не здар ма ж Валь тэр га ва рыў: «Ка-

лі б Бо га не бы ло, яго вар та бы ло б 

пры ду маць». Ча ла век — іс то та сла бая, 

яму па трэ бен ней кі стрым лі ва ю чы фак-

тар. Свед чан нем та му ўся ча ла ве чая 

гіс то рыя. Як вя до ма, у ста ра жыт на сці 

на ця пе раш няй еў ра пей скай тэ ры то-

рыі нор май лі чы лі ся роз ныя ор гіі, ці 

ка лек тыў ная рас пус та, якія аба вяз ко-

ва па да гра ва лі ся п'ян кай. По тым зда-

ра лі ся ка та кліз мы, па лі тыч ныя і пры-

род ныя, — тут мож на зга даць «Апош ні 

дзень Пам пеі» Бру ло ва як на па мін лю-

дзям пра не пры маль ны лад жыц ця... 

Хрыс ці ян ства за два свае ты ся ча год дзі 

шмат зра бі ла для па вы шэн ня куль ту ры 

і вы ха ван ня гра мад скай ма ра лі. Ад ным 

з на быт каў гэ та га вы ха ван ня мож на лі-

чыць тое, што на пі вац ца ста ла со рам-

на. П'ян ства асу джа ла ся лю бой ча ла ве-

чай су поль нас цю. У мно гім та кі па ды-

ход пад трым лі ваў ся ме на ві та ўплы вам 

рэ лі гій ных уста ноў. У вёс цы лю бы ба-

цюш ка мог па ўшчу ваць ама та ра чар кі, 

і той ста ра ўся ліш ні раз не тра піц ца на 

во чы свя та ру. По тым рэ лі гію ад мя ні лі, 

хра мы па раз бу ра лі. У са вец кі час ро лю 

ду хоў ных вар та вых з пе ра мен ным пос-

пе хам вы кон ва лі парт ка мы. Праб ле ма, 

вя до ма, бы ла — не здар ма ж пры ма-

лі шмат лі кія па ста но вы аб ба раць бе з 

п'ян ствам. А ў пост са вец кі час яна яшчэ 

больш аб васт ры ла ся.

Піць, на пі вац ца, та піць сваё жыц цё 

ў ві не ста ла... не со рам на. Ця пе раш-

ні ін ды від раз ва жае так: «Я сва бод-

ны ча ла век у сва бод най кра і не, ма гу 

рас па ра джац ца сва і мі срод ка мі і сва ім 

жыц цём так, як ха чу». І гэ та пра віль-

на з пунк ту гле джан ня за ко на ў да чы-

нен ні да асоб на ўзя та га ін ды ві да. А ў 

да чы нен ні да гра мад ства ня пра віль на. 

Бо п'я ныя час цей за цвя ро зых здзяйс-

ня юць зла чын ствы. Ад на з ша ра го вых 

на він апош ніх дзён: на вя сел лі па бі лі-

ся сва ты, для ад на го спра ва скон чы-

ла ся рэ ані ма цы яй. П'я ныя за бі ва юць 

на да ро гах ін шых. Яны ж ня рэд ка са мі 

гі нуць па роз ных пры чы нах ды па кі да-

юць улас ных дзя цей, су жэн цаў, баць коў 

без пад трым кі. Ня даў на ад на стар шы ня 

сель ска га Са ве та па дзя лі ла ся сум ным 

на зі ран нем. У да во лі вя лі кай вёс цы, па 

ўсіх пры кме тах перс пек тыў най, яна на-

лі чы ла ка ля 50 адзі но кіх муж чын ад 35 

да 55 га доў, якія вы пі ва юць. Гэ та зна-

чыць, яны не ства ры лі сем' яў, не ад да лі 

доўг со цы у му і знай шлі сэнс жыц ця ў 

той са май чар цы. І са мае сум нае, што 

та кое ста но ві шча лі чаць нар маль ным.

А што? Уклю чы тэ ле ві зар — там 

спрэс «пры го жае жыц цё», аздоб ле-

нае або зграб ным ба ка лам, або гра-

нё най чар кай. Ня рэд ка гэ та па да ец ца 

з дас ціп ным гу ма рам, на ват з на лё там 

ра ман ты кі. Ад ной чы ста лы, з усі мі рэ-

га лі я мі ар тыст рас каз ваў пра зна чэн не 

вы ра зу «Не па та лен це п'еш». Ні бы та 

бы ло ў іх ад мыс ло вае ка фэ, дзе лю бі лі 

ад па чы ваць ар тыс ты, ну і за хоў ваў ся 

там пэў ны ко дэкс па во дзін. На род ныя 

маг лі на пі вац ца да га ры зан таль на га 

ста но ві шча, за слу жа ныя му сі лі піць 

менш, а тыя, хто без рэ га лій, да зва-

ля лі са бе зу сім крыш ку, каб по тым 

ад вез ці да моў на род ных, па са дзіць у 

так сі за слу жа ных. А хто да зва ляў са-

бе больш, яму ка за лі: «Не па та лен це 

п'еш». Што ж, та ле на ві тыя лю дзі і па-

кпіць з ся бе ўме юць та ле на ві та. Да-

рэ чы, мно гія і мно гія твор чыя асо бы, 

лі чы, за гі ну лі ад гэ тай на ва лы.

А на ша му абы ва це лю, асаб лі ва та-

му, хто не вель мі аб ця жа ра ны аду ка-

цы яй ды вы ха ван нем, ду хоў ным ба-

га жом, ка лі не пры го жае жыц цё, дык 

яго ал ка голь ная «пры пра ва» заў сё ды 

да ступ ныя. Мя жа па між за ба вай-з выч-

кай і хва ро бай вель мі хіст кая, яе час та 

не за ўва жа юць. Ад сюль па чы на юц ца 

ся мей ныя, аса біс тыя тра ге дыі, ру шац-

ца лё сы і жыц ці, па ку ту юць дзе ці.

...Сё ле та на свя та Бо га яў лен ня ма-

ла ды свя тар у на шай царк ве ска заў 

пад час про па ве дзі: «Шос тую за па-

ведзь «Не за бі» не вар та ра зу мець 

так, што нель га толь кі за бі ваць ін ша га. 

Нель га за бі ваць і ся бе: ал ка го лем, нар-

ко ты ка мі, ін шы мі дрэн ны мі пры выч ка-

мі». Пра віль на, доб ра ска за на. Із ноў 

па ды хо дзім да та го, што спа дар Па вел 

з Грод на на зваў га лоў ным. Толь кі вось 

як па вяр нуць мно гіх су час ні каў у бок 

га лоў на га, ні я, ні спа дар Па вел, па-

доб на на тое, не ве да ем...

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Не фар матНе фар мат

Пад якім вуг лом гля дзець на ві но?Пад якім вуг лом гля дзець на ві но?


