
23 ліпеня 2013 г.НАПРЫКАНЦЫ8

 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 5.10 21.21 16.11
Вi цебск — 4.53 21.17 16.24
Ма гi лёў — 5.00 21.11 16.11
Го мель — 5.04 21.00 15.56
Гродна — 5.27 21.35 16.08
Брэст    — 5.35 21.28 15.53

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Антона, Апалона, 
Данілы, Пятра.
К. Брыгіты, Ганны, Яны, Апалінара.

Месяц
Поўня 22 ліпеня. 
Месяц у сузор’і Вадалея.
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Па га ры зан та лi: Ка мi зэль ка. Анiс. Аба бак. Боб. Ял-
та. Аздо ба. Рыс. Тры бун. Тру па. Кiн за. Яр ка. Са ку ра. 
Морк ва. Ка на па. Ток. Дот. Ка пыл. До каз. Кап. Ка рэц. 
Тэ ра са. Фi нiш. Та на. Эрас. Та пi нам бур.

Па вер ты ка лi: Буль ба. Ясак. Атос. Бу рак. Упа дак. 
Збор. По за. «Да ная». Абат. Бланк. Эпi тэт. Ара рат. На-
ра. Ба ран. Сi нап. Iзi да. Ша сi. Кас та. Кiт. Бо ра. Друя. 
Прак ты ка. Брак. Во лас. Рэ па. Абак. Па мi дор.

1733 год — 280 га доў та му на ра дзіў ся (мяс тэч ка 
На ва ель ня На ва груд ска га ва я вод ства) Ан то ній 

Ты зен гаўз, па лі тыч ны і гра мад скі дзе яч ВКЛ, бе ла рус-
кі асвет нік. У 1765 го дзе па да ру чэн ні ка ра ля Ста ні сла ва 
Аў гус та Па ня тоў ска га пры няў кі раў ніц тва ка ра леў скі мі эка но-
мі я мі на тэ ры то рыі Бе ла ру сі і Літ вы. Як га ра дзен скі ста рас та 
вы ра шыў упа рад ка ваць Грод на на ўзор ста лі цы дзяр жа вы. 
У прад мес цях го ра да за сна ваў фаб ры кі — су кон ную, шаў-
ко вую, па лат ня ную, ка рун ка вую, пан чош ную, ка пя люш ную, 
ка рэт ную, шаў ко вых па ясоў, зброй ную, гар бар ную, а так са ма 
за вод жа лез ных і мед ных вы ра баў. Ад нак, як і боль шасць та-
га час ных прад пры ем стваў, пра ца ва лі яны з ма лым пры быт-
кам або на ват са стра тай. Знач ную 
ўва гу на да ваў зем ля роб ству. Для 
вы ву чэн ня спо са баў па ве лі чэн ня 
ўра джай нас ці сель ска гас па дар чых 
куль тур на кі ра ваў свай го ад на дум-
ца Даў на ро ві ча ў Анг лію вы ву чаць 
аг ра тэх ні ку. Каб уз няць уз ро вень 
жы вё ла га доў лі, за куп ляў па ро-
дзіс тыя ві ды жы вёл. Але аграр ная 
рэ фор ма, пра ве дзе ная ім у Ша-
вель скай эка но міі, грун та ва ла ся 
на ўзмац нен ні пан шчы ны, што вы-
клі ка ла не за да во ле насць ся лян, а ў 
1769 го дзе — на ват паў стан не. Па яго іні цы я ты ве за сна ва ны 
Га ра дзен скія ка ра леў скія ма ну фак ту ры, Га ра дзен скія да мы 
Ты зен гаў за, ад кры ты Гро дзен скі тэ атр, ка дэц кі кор пус, шко-
ла. У 1775 го дзе А. Ты зен гаўз на быў у Віль ні дру кар ню, якой 
да гэ туль ва ло даў Мар цін Па чо бут-Ад ля ніц кі. У гэ тай дру кар ні 
вы да ва лі ся пад руч ні кі, ка лен да ры, ча со пі сы. У 1775—1776 га-
дах А. Ты зен гаўз ар га ні за ваў пер шую дру кар ню ў Га род ні 
і быў ад ным з яе аран да та раў. Тут дру ка ва лі ся ары гі наль-
ная і пе ра клад ная лі та ра ту ра, на ву ко выя пра цы, пад руч ні кі, 
ста ра сла вян скія, поль скія, ла цін скія ма лі тоў ні кі, «Ка лян дар 
гас па дар чы», «Лі тоў скі вес нік», афі цый ныя да ку мен ты, а так-
са ма пер шае на Бе ла ру сі пе ры я дыч нае вы дан не, іні цы я та рам 
яко га быў А. Ты зе нгаўз, «Gazeta Grodzіenska» («Гро дзен ская 
га зэ та»). З-за ня ўда лай гас па дар чай па лі ты кі і інт рыг маг на-
таў у 1780 го дзе ад хі ле ны ад кі ра ван ня эка но мі я мі. Апош нія 
га ды жыц ця пра вёў у Па ста вах. Па мёр у 1785 го дзе. Па ха ва лі 
гра фа ў фа міль ным скле пе ў Жа лу доц кім кас цё ле.

1380 год — у Маск ву пры быў га нец з «па лы мя най» (гэ та 
зна чыць, «га ра чай») вест кай аб тым, што кі раў нік 

ар ды хан Ма май на ча ле не злі чо на га вой ска вы сту піў у па ход 
на Русь. У ад каз вя лі кі князь мас коў скі Дзміт рый Іва на віч — бу-
ду чы Дзміт рый Да нскі — за клі каў усіх рус кіх кня зёў пры сы лаць 
атра ды да мес ца збо ру ў Ка лом ну. Так па ча ла ся пад рых тоў ка 
да вя лі кай біт вы на Ку лі ко вым по лі.

1933 год — 80 га доў та му на ра дзіў ся Алег Ана толь е віч 
Юр цаў, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ра дыё тэх ні кі, 

док тар тэх ніч ных на вук (1977), пра фе сар (1979), за слу жа ны 
дзе яч на ву кі і тэх ні кі Бе ла ру сі (1981). Аў тар на ву ко вых прац 
па рас пра цоў цы і да сле да ван ні шы ро ка па лос ных і звыш шы-
ро ка па лос ных ан тэн, бя гу чай хва лі, ра мач ных, люст ра ных, 
віб ра тар ных ан тэн, ан тэн ных ра шо так.

Ар цём ВЯ РЫ ГА-ДА РЭЎ СКі, па эт, дра ма тург, пуб лі цыст:

«У зма ган ні з цяж кас ця мі дух вы рас тае».
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ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

— Мі ша, мы бу дзем ра зам заў сё ды?
— Не псуй мне на строй!

Ці ка вы факт. Кні гі Да р'і Дан цо вай 
га раць даў жэй, чым яна іх пі ша.

— Што ў вас у ба гаж ні ку?
— Па ляў ні чы ка ра бін і му ляж це шчы.

Я ў яе не пер шы, і на ват не дру гі ці 
трэ ці...

Я пя ты. Пас ля тэ ле ві за ра, тэ ле фо на, 
сяб ро вак і кам п'ю та ра.
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Нічога сабе, 
шаноўны спадар!

Гэ тым ле там у Ма гі лё ве на ад ной з 
цэнт раль ных ву ліц за кры ты рух транс-
пар ту. Пры чы на са праў ды ўваж лі вая: 
на Пі я нер скай мя ня юць цеп ла тра су. 
І ха ця бу даў ні чыя ра бо ты ства ра юць 
пэў ныя ня зруч нас ці для ва дзі це ляў і 
пе ша хо даў, якія ру ха юц ца па аб' яз ной 
да ро зе, але ўсе ра зу ме юць, што трэ ба 
па цяр пець.

Між тым, што для ад ных праб ле мы — 
то для ін шых но выя маг чы мас ці. У пры ват-
нас ці, для гіс то ры каў і ама та раў ма гі лёў скай 
даў ні ны. За ме на ста рой цеп ла тра сы на но-
вую ўжо пры нес ла ка рысць му зею 
гіс то рыі Ма гі лё ва.

— У нас бы ла кан фе рэн цыя, і яе 
ўдзель ні кі гу ля лі па го ра дзе, — рас-
ка заў ды рэк тар му зея гіс то рыі 
Ма гі лё ва Аляк сей Ба цю коў.  — Мы 
па гля дзе лі на глы бо кія ямі ны і кар' е-
ры, якія ўтва ры лі ся на Пі я нер скай, і 
ў той жа дзень… на збі ра лі там у ад-
ва лах два мя хі роз ных прад ме таў, 
якія да ту юц ца XVІ—XІX ста год дзя мі. 
На прык лад, каф лю і цэг лу. І част-
ку «зда бы чы» ўжо пры ня лі ў на шы 
фон ды.

Са сва ім ме хам прый шоў у му зей і Алег 
Дзьяч коў, стар шы ня га рад ской ар га ні за-
цыі Та ва рыст ва бе ла рус кай мо вы.

— Я знай шоў гэ тыя рэ чы, ка лі гу ляў з сяб-
ра мі па Ма гі лё ве і прос та ўваж лі ва гля дзеў 
пад но гі, — га во рыць ён і вы клад вае на стол 
скарб.

Зя лё ную каф лю, амаль цэ лую, Алег на-
зы вае ўні каль най. Та му што яна ўпры го жа на 
сты лі за ва най вы явай двух іль воў — а гэ та 
ма гі лёў скі знак. Мяр ку ец ца, што каф ля бы ла 
вы раб ле на ў XVІІ ста год дзі. Пры цяг вае по зірк 
ка ва лак каф лі, дзе на бе лым фо не — бла кіт-
ны ўзор. Яшчэ не каль кі па доб ных ар тэ фак-
таў — пры ем на га зя лё на га ко ле ру.

А вось і са мыя вя лі кія фраг мен ты каф лі 
ў сты лі «ма дэрн», што з ка лек цыі зна хо дак 

ТБМ. Та кая каф ля бы ла вы раб ле на, як мяр ку-
ец ца, у XІX — па чат ку ХХ ста год дзя. А на дне 
ма лень кай бу тэ леч кі з цём на га шкла ста іць 
дак лад ная да та — 1895 год. Ве ра год на, што 
ў ёй гас па да ры за хоў ва лі ле кі. Не здар ма бу-
тэль ку ўпры гож вае пад ко ва — на шчас це.

— Мы прос та хо дзім і збі ра ем тое, што 
ля жыць звер ху аль бо «вы гляд вае» з зям-
лі, — рас ка заў Алег Дзьяч коў. — Не толь кі 
ця пер на ву лі цы Пі я нер скай, але і на бе ра зе 
ра кі Дуб ра вен ка, на бу даў ніц тве но ва га до ма 
ў ста рой част цы Ма гі лё ва — уво гу ле пад час 
лю бых ра монт ных ра бот. Та му мы звяр та ем-
ся да лю дзей: гля дзі це пад но гі і ня сі це свае 

зна ход кі ў му зей. Трап ля юц ца ж са праў ды 
ці ка выя і на ват уні каль ныя рэ чы!

Між тым, га рад скія ра монт ныя ра бо ты на-
тхня юць ма гі лёў скіх гіс то ры каў на но выя ідэі. 
На прык лад, на той жа Пі я нер скай знай шлі 
му ра ва ную клад ку, пад мур кі ста рых да моў.

— Мне па да ец ца, што мож на бы ло б зра-
біць му зей з ней ка га аб' ек та ста ро га го ра-
да, — лі чыць Аляк сей Ба цю коў. — Вы зва-
ліць ад зям лі пад му рак і пры вес ці ў па ра дак 
рэш ты ста ра жыт най па бу до вы. На прык лад, 
Алей най бра мы не па да лё ку ад га рад ской 
ра ту шы. Ка лі зра біць гэ та куль тур на, то жы-
ха рам і гас цям го ра да бу дзе пры ем на на ве-
даць яшчэ адзін гіс та рыч ны аб' ект.

Іло на ІВА НО ВА. Фо та аў та ра
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З ЦЕП ЛА ТРА СЫ — У МУ ЗЕЙ
Гіс то рыю пад на га мі (лі та раль на!) шу ка юць ма гі лёў цы 
на бу даў ні чых пля цоў ках го ра да

Ка фед ра бе ла рус кай лі та ра ту ры і куль ту ры фі ла ла гіч на га 
фа куль тэ та Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та

сар дэч на він шуе док та ра фі ла ла гіч ных на вук,
пра фе са ра Але ся Іва на ві ча БЕЛЬ СКА ГА з 50-год дзем. Зы чым 
моц на га зда роўя, твор чых здзяйс нен няў, плё ну ў вы са ка род най 

спра ве вы ха ван ня ма ла до га па ка лен ня бе ла ру саў.

Тра ды цый ны па рад ня вест прай шоў у Мін ску. Сё ле та ў бе ла рус кай ста лі цы 
са бра лі ся са мыя пры го жыя дзяў ча ты з усіх кут коў кра і ны. Але спа чат ку — сур'-
ёз ны кас тынг. Амаль з дзвюх ты сяч пры га жунь жу ры ада бра ла 36 — па шэсць 
ад кож най з аб лас цей. Удзель ні ца мі па ра да ста лі дзяў чаты ста рэй шыя за 18 
га доў з роз ным ся мей ным ста но ві шчам: і не за муж нія, і тыя, чый паль чык ужо 
ўпры гож вае за ру чаль ны пярс цё нак.

«Ня вес ты-бун тар кі» — з Брэсц кай воб лас ці, «Рай скія птуш кі» — з Гро дзен-
шчы ны. Прад стаў ні цы ка манд з'я ві лі ся пе рад мін ча на мі і гас ця мі ста лі цы ў ары гі-
наль ных воб ра зах. Га мяль чан кі на час свя та пе ра тва ры лі ся ў «Ня вест з бу ду чы ні», 
а дзяў ча ты з Ві цеб скай воб лас ці пры ме ра лі воб раз «Ша ма хан скіх ца рыц». Ма гі-
ляў чан кі пра па на ва лі свой по гляд на «Ад чай ных хат ніх гас па дынь», а прад стаў-
ні цы Мін скай воб лас ці ства ры лі ат мас фе ру жарс цяў у воб ра зах «Лэ дзі Чы ка га». 
У гэ тым па ра дзе ўпер шы ню ўдзель ні ча ла ка ман да «зор ных» жа ні хоў, якія ста лі 
са праўд най апо рай для дзяў чат у гэ ты хоць і свя точ ны, але ня прос ты дзень.

З са май ра ні цы ня вест ча ка лі «вя сель ныя» збо ры і фо та се сія, пас ля ча го кар-
тэж каб ры я ле таў з пры га жу ня мі пра ехаў па пра спек це Не за леж нас ці да пар ку імя 
Гор ка га, дзе і па ча ло ся ма ляў ні чае шоу: кож ная ка ман да ня вест аба ра ні ла свой 
воб раз у кон кур се «120 се кунд сла вы». Пад тры ма лі дзяў чат «зор кі» бе ла рус кай 
эст ра ды. Ар га ні за та ра мі па ра да ня вест, па тра ды цыі, вы сту пі лі Мін гар вы кан кам 
і ін тэр нэт-пра ект Prazdnіk.by.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, фо та аў та ра.

«НЯ ВЕС ТА-БУН ТАР КА» ЦІ «ША МА ХАН СКАЯ ЦА РЫ ЦА»?«НЯ ВЕС ТА-БУН ТАР КА» ЦІ «ША МА ХАН СКАЯ ЦА РЫ ЦА»?

Па да ро зе на пра цу пад ма-
цуй це ся... вер ша мі! У гра-
мад скім транс пар це аб лас-
но га цэнт ра з'я ві лі ся ліст кі з 
вер ша мі бе ла рус кіх паэ таў. 
Та кую ак цыю, якая ўжо ме-
ла мес ца ў буй ных га ра дах 
ін шых кра ін, вы ра шы лі пра-
вес ці ў Ма гі лё ве з на го ды 
яго сё лет ня га зван ня куль-
тур най ста лі цы Бе ла ру сі і 
СНД.

Гра мад ска-куль тур ная кам па-
нія «Будзь ма бе ла ру са мі!» зра бі-
ла та кую пра па но ву, а Ма гі лёў-
скі гар вы кан кам яе пад тры маў. 
Та кая пра па ган да род най мо вы 
праз паэ зію ў транс пар це ўсім 
па да ец ца не ліш няй.

Для ак цыі вы бра лі дзя ся так 
ці ка вых вер шаў су час ных бе-
ла рус кіх паэ таў. Праз не каль кі 
тыд няў іх мяр ку ец ца за мя ніць 
тво ра мі ма гі лёў скіх аў та раў. 
Раз гля да ец ца ва ры янт і агуч-
ван ня вер шаў. А па куль ма гі-
лёў цы ма юць вы бар — чы таць 
аль бо не, і, зда ец ца, што ўсе з 
за да валь нен нем чы та юць. Лю-
дзі ўспры ма юць вер шы ў тра лей-
бу сах не толь кі як маг чы масць 
ра за гнаць сум у ча се звык лай 
па езд кі, але і як знак куль тур на-
га жыц ця го ра да.

Іло на ІВА НО ВА
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Паэ зія 
ў ма гі лёў скіх 
тра лей бу сах


