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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
Апошняя квадра

3 верасня.

Месяц у сузор’і Льва.

6 ВЕ РАС НЯ

1793 год — на ра дзіў ся Іван Іва на-

віч Гры га ро віч, бе ла рус кі гіс-

то рык, ар хе ог раф, края знаў ца. З 1831 го да 

слу жыў у Пе цяр бур гу. Апіс ваў ру ка піс ныя 

кні гі Ру мян цаў скай біб лі я тэ кі ў Санкт-Пе-

цяр бур гу. Са браў і вы даў пер шы бе ла рус кі ар хеа гра фіч ны 

збор нік «Бе ла рус кі ар хіў ста ра жыт ных гра мат». Скла даў 

слоў нік бе ла рус кай мо вы. У Пе цяр бур гу вы даў збор нік да-

ку мен таў, пры све ча ны ўза е ма ад но сі нам ра сій скіх ца роў і 

рым скіх па паў (1834), збор тво раў ар хі епіс ка па Г. Ка ніс ка-

 га са сва ёй прад мо вай. З 1837 го да — член Ар хеа гра фіч-

най ка мі сіі, з 1838-га — га лоў ны рэ дак тар яе вы дан ня «Ак-

ты гіс та рыч ныя». Удзель ні чаў у пад рых тоў цы да вы дан ня 

Ак таў За ход няй Ра сіі. Па мёр у 1852 го дзе.

1905 год — на ра дзіў ся (в. Мроч кі, ця пер Уз дзен скі 

ра ён) Вік тар Іва на віч Каз лоў скі, бе ла рус кі 

па эт. Аў тар кніг паэ зіі «Му зы ка пра цы», «Сло ва аб юнай 

кра і не», паэ мы «Ра хіль» і іншых. Пра ца ваў у апа ра це Са ю-

за пісь мен ні каў БССР, у га зе це «Звяз да». На бе ла рус кую 

мо ву пе ра кла даў асоб ныя тво ры М. Свят ло ва, М. Іса коў-

ска га, І. Уткі на і ін шых аў та раў. Па мёр у 1975 го дзе.

2002 год — у вы ні ку аб' яд нан ня Бе ла рус ка га 

па тры я тыч на га са ю за мо ла дзі (БПСМ) і 

Бе ла рус ка га са ю за мо ла дзі (БСМ) ство ра ны Бе ла рус кі 

рэс пуб лі кан скі са юз мо ла дзі (БРСМ), доб ра ах вот ная ма-

ла дзёж ная ар га ні за цыя. Аб' яд ноў вае ма ла дых лю дзей ва 

ўзрос це ад 14 да 31 го да.

1766 год — на ра дзіў ся Джон Даль-

тан — анг лій скі фі зік, хі мік, 

які ўпер шы ню апі саў за хвор ван не, на зва нае 

паз ней даль та ніз мам. Зра зу ме ла, у кан цы 

XVIII ста год дзя, ка лі Даль тан зра біў гэ та 

ад крыц цё, ён не меў ні маг чы-

мас ці вы свет ліць пры чы ну гэ та га 

за хвор ван ня, ні сфе ры ўжы ван ня 

свай го ад крыц ця — яна з'я віц ца 

толь кі з раз віц цём транс пар ту і 

ка ля ро вай сіг на лі за цыі. За тое 

лю дзі, якія не ад роз ні ва юць ко-

ле раў, пе ра ста лі ад чу ваць ся бе 

адзі но кі мі.

1928 год — на ра дзіў ся Яў ген Фё да ра віч Свят ла-

наў (1928—2002), ра сій скі ды ры жор, пі я ніст 

і кам па зі тар. На род ны ар тыст СССР. Лаў рэ ат Ле нін скай 

прэ міі, Дзяр жаў най прэ міі СССР (1983). Свят ла наў скай 

на зва на кан цэрт ная за ла Мас коў ска га між на род на га до-

ма му зы кі.

1936 
год — за сна ва на га на ро вае зван не «На-

род ны ар тыст СССР». Да 1917 го да дзяр-

жаў ных зван няў і ўзна га род у га лі не куль ту ры ў Ра сіі не 

бы ло. Іх ста лі пры су джаць за са вец кім ча сам. Зван не 

«На род ны ар тыст» бы ло ўста ноў ле на 1918 го дзе, і пер-

шым, хто быў уга на ра ва ны ім, стаў ге ні яль ны Фё дар 

Ша ля пін. 6 ве рас ня 1936 го да УЦВК за сна ваў зван не 

«На род ны ар тыст СССР» для асоб, якія «асаб лі ва пра-

сла ві лі ся ў спра ве раз віц ця са вец ка га тэ ат ра, му зы кі і 

кі но». Гэ та бы ло пер шае най вы шэй шае га на ро вае зван не 

ў кра і не. Паз ней з'я ві лі ся на род ныя на стаў ні кі, на род ныя 

мас та кі і на род ныя ар хі тэк та ры. Пер шы мі на род ны мі 

ар тыс та мі СССР ста лі за сна валь ні кі і вя ду чыя ак цё ры 

Мас коў ска га Мас тац ка га тэ ат ра Кан стан цін Ста ні слаў-

скі, Ула дзі мір Не мі ро віч-Дан чан ка, Іван Маск він, Ва сіль 

Ка ча лаў, а так са ма спя вач ка Вя лі ка га тэ ат ра Ан та ні на 

Ня жда на ва.

НАПРЫКАНЦЫ

УСМІХНЕМСЯ

Пас ля трыц ца ці га доў 

не за муж няя жан чы на не 

прос та зна хо дзіц ца ў по-

шу ку, яна ўвесь час ся-

дзіць: у за са дзе.

— Ты што ця пер ро біш?

— Зай ма ю ся гра мад ска 

ка рыс най пра цай.

— Якой?

— Ля жу і ні ко му не пе ра-

шка джаю...

Жон ка пры еха ла з са-

на то рыя і па па ка зан нях 

элект ра лі чыль ні ка пад лі-

чы ла, коль кі дзён муж не 

на ча ваў до ма.

Урач:

— Са мае леп шае для 

вас — не ад клад на кі нуць 

піць і ку рыць.

— Док тар, не вар ты я са-

ма га леп ша га.

Жан чы не не аб ход ны 

ба ланс: каб яе ка ха лі ўсе, 

а яна ад на го.

Ка лі б я, як Мі хай ла Ла ма но саў 

ці Гаў ры ла Дзяр жа він, 

уме ла пі саць оды, 

я пры свя ці ла б са мую леп шую 

з іх не ка ра на ва ным асо бам, а... 

пра цаў ні ку. Та му, хто ства рае 

сва і мі ру ка мі ўсе вы го ды 

цы ві лі за цыі, інакш ка жу чы, 

ро біць тое, чым усе 

мы па спя хо ва ка рыс та ем ся.

Не раз ду ма ла аб гэ тым апош ні мі 

дня мі, ка лі пе рад ва чы ма што дзень — 

бу даў ні кі, якія ўзво дзяць Коб рын скі 

мост у Брэс це. Як ка жуць у нас, аб' ект 

ты ся ча год дзя. Дык вось, для та го, каб 

па спець ме на ві та да юбі лею, каб усім 

бы ло зруч на і пры го жа на свят ка ван-

нях, сён ня лю дзі пра цу юць ад зор кі да 

зор кі. Апош няе — не ме та фа ра: еду 

у адзін з дзён у су бо ту ў сем ра ні цы 

на да чу — бу даў ні кі ўжо шчы ру юць 

на аб' ек це, вяр та ю ся ў ня дзе лю ў во-

сем ве ча ра — яшчэ пра цу юць. А ка-

лі ўлі чыць, што гэ тае ле та ра да ва ла 

тэм пе ра тур ны мі рэ кор да мі тых, хто 

ля жаў на пля жы, і зу сім не ра да ва ла 

ін шых... Не смеш кі ж — цэ лы дзень 

не ля жаць, а пра ца ваць пад сон цам, 

ка лі ў цянь ку тэм пе ра ту ра да хо дзіць 

да 32 гра ду саў. Гэ та са праў ды вель мі 

цяж ка на ват для ма ла до га ар га ніз ма. 

Але ж шчы ру юць муж чы ны, спя ша-

юц ца, каб, ба ра ні бог, не вы біц ца з 

гра фі ка бу даў ні чых ра бот, які кар пат-

лі ва скла лі ў ка бі не тах. Толь кі цяж-

ка ска заць, на коль кі доб ра апош няе. 

Па пя рэд ні мост пра ста яў сто га доў. 

І ўзво дзі лі яго па сту по ва, зу сім не ў 

рэ корд ныя тэр мі ны. Ка лі ж спя шац ца, 

каб увесь час трап ляць у гра фі кі, то 

не вя до ма, якія агрэ хі мо гуць по тым 

вы лез ці. Але гэ та ўжо не па ста віш 

у ві ну пра цоў на му ча ла ве ку, які ра-

біў сваю спра ву. Гэ та ін шая гіс то рыя, 

якой лепш не зда рац ца.

У нас мно га ча го ро біц ца сён ня 

пад бу ду чае свя та. Да ча каў ся свай го 

ра мон ту і Брэсц кі дом дру ку. Ад на з 

бу даў ні чых фір маў аб наў ля ла фа сад 

бу дын ка. Ра бо ты звон ку на огул са мыя 

скла да ныя. Ра бот ні кі цэ лую зме ну ві-

сяць у люль ках і ра ман ту юць сце ны.

Вось так ся дзіш, сту ка еш па кла ві шах 

свай го кам п'ю та ра, а пе рад акном рап-

там за ві сае люль ка. Пас ля гэ та га ра-

бо чы па чы нае аб лі цоў ваць сця ну, тын-

ка ваць, фар ма ваць. Ра бо та вя дзец ца 

ўруч ную, кож ны квад рат ны дэ цы метр 

трэ ба за гла дзіць і вы раў няць, а по тым 

ужо па крыць све жым сло ем фар бы. 

А да са мых ад да ле ных кут коў фа са да 

бы вае скла да на да цяг нуц ца. Ад ной чы 

прос та на су праць май го акна ра бо-

чы вый шаў з люль кі, сту піў на кар ніз і 

стаў кель няй раў няць агрэ хі, кі да ю чы 

рас твор ту ды, ку ды ра ней не да ста ваў. 

Вый шаў без уся ля кай стра хоў кі, тры-

ма ю чы ся за сця ну на ўзроў ні трэ ця га 

па вер ха. Я аж пі саць пе ра ста ла, мне 

ста ла страш на. Я ду ма ла та ды: «Доб-

ра, што не ба чыць ма ці гэ та га хлоп ца 

аль бо жон ка, ка лі ёсць». По тым, ка лі 

ён вяр нуў ся ў люль ку і я з па лёг кай 

вы дых ну ла, па спра ба ва ла асэн са ваць 

уба ча нае.

Вя до ма, спе цы я ліс ты па ахо ве пра-

цы ад ра зу б пры цяг ну лі гэ та га ра бот ні-

ка да ад каз нас ці, ды і яго бры га дзі ру, 

ін жы не ру, на чаль ні ку да ста ло ся б. Але 

ж усё са праў ды не пра ду гле дзіш пра-

ві ла мі. І ён сту піў на той зла шчас ны 

кар ніз, каб зра біць пры го жа і аку рат-

на. Як па мне, дык хай яно сто га доў 

ста я ла б з шэ рай пля май, чым ры зы-

ка ваць жыц цём не йча га сы на, му жа 

аль бо баць кі. Але ж на вы твор час ці, 

тым больш бу даў ні чай, кож ны дзень 

зда ра юц ца ней кія не спа дзя ван кі, цяж-

ка ўсё рас клас ці па па лі цах, па да гнаць 

пад пра ві лы.

Ад ным сло вам, не цэ нім мы за слу гі 

пра цоў на га ча ла ве ка на леж ным чы-

нам. Ця пер гра мад ства, дзя ку ю чы ў 

асноў ным мас-ме дыя, ары ен та ва нае 

на пры го жа га, па спя хо ва га, са ма-

да стат ко ва га ча ла ве ка, які, шы ро ка 

ўсмі ха ю чы ся, дэ ман струе сваё глян-

ца вае жыц цё — пра стор ны дом, шы-

коў ную ма шы ну, да гле джа ных жон ку 

і дзя цей. А вось якой пра цай апош няе 

зда бы ва ец ца, га во рыц ца ме ней і не як 

не вель мі кан крэт на. Пад ра зу мя ва-

ец ца, што важ на ўмець за раб ляць. 

Па доб ная кар цін ка ўбі ва ец ца ў свя-

до масць пад рас та ю ча га па ка лен ня і 

транс фар му ец ца ў ін шы стэ рэа тып. 

Для іх важ на ўсё мець, але асаб лі-

ва не на пруж вац ца, па жа да на, каб 

усё гэ та нех та пры нёс на спо дач ку з 

бла кіт ным бе раж ком. А за ра біць са-

мо му? Ну хі ба за ро біш на бу доў лі на 

пры го жае жыц цё? У сяб роў кі, якая 

пра цуе бух гал та рам у ад ной бу даў ні-

чай ар га ні за цыі, ці каў лю ся пра ся рэд-

ні за ро бак іх ра бот ні каў. Яна толь кі 

ад мах ва ец ца: вой, не на сту пай на 

ба лю чае!

Сло вам, усе мы ў даў гу пе рад пра-

цоў ным ча ла ве кам, які ства рае ма тэ-

ры яль ныя каш тоў нас ці, ро біць паў ся-

дзён нае жыц цё пры го жым, зруч ным, 

функ цы я наль ным. Не грэх ча сам ус-

пом ніць, што мас ты і да ро гі, па якіх 

кож ны дзень пра яз джа ем, да мы, у 

якіх жы вём, уз ве дзе ны ру ка мі кан-

крэт ных лю дзей. Так што да вя дзец ца 

не ка лі ў ад каз ства рыць оду пра цоў-

на му ча ла ве ку ў су час ным яе на паў-

нен ні, у тым лі ку гра шо вым. Жыц цё 

пры му сіць.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ
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ОДА ПРА ЦОЎ НА МУ ЧА ЛА ВЕ КУ


