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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 6.14 20.05 13.51
Вi цебск — 6.01 19.57 13.56
Ма гi лёў — 6.04 19.55 13.51
Го мель — 6.04 19.49 13.45
Гродна — 6.30 20.19 13.49
Брэст    — 6.33 20.17 13.44

Iмянiны
Пр. ТРЭЦІ СПАС, Аляксандра, 
Дзяміда.
К. Сабіны, Віталя, Яна.

Месяц
Апошняя кварта 28 жніўня. 
Месяц у сузор’і Рака. 
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1753 год — 260 га доў та му пры Ві лен скім уні вер сі тэ це бы ла за сна ва на Ві лен ская 
аст ра на міч ная аб сер ва то рыя. Гэ та ад на з са мых ста рых аст ра на міч ных 

аб сер ва то рый у Еў ро пе. Ад ным з ар га ні за та раў і пер шым яе ды рэк та рам быў М. Па чо-
бут-Ад ля ніц кі. У аб сер ва то рыі ў роз ны час пра ца ва лі П. Сла він скі, М. Глуш не віч, М. Гу сеў 
і ін шыя ву чо ныя, на ву ко вая і асвет ніц кая дзей насць якіх ме ла вя лі кае зна чэн не ў рас-
паў сюдж ван ні ў Бе ла ру сі і Літ ве пры ро да знаў чых ве даў. У 1753-65 га дах аб сер ва то рыя 
іс на ва ла як аст ра на міч ны ка бі нет. Пас ля на быц ця больш су час ных аст ра на міч ных ін-
стру мен таў, з 1773 го да, пра во дзі лі ся сіс тэ ма тыч ныя на зі ран ні пла нет, астэ ро і даў, ка мет, 
за цьмен няў Сон ца і Ме ся ца. Пер шая ў Ра сіі па ча ла аст ра фі зіч ныя да сле да ван ні: з 1864 
го да асноў ны на пра мак — вы ву чэн не фа та гра фіч ны мі ме та да мі па верх ні Ме ся ца і фі зіч-
ных з'яў , якія ад бы ва юц ца на Сон цы. Пра во дзі лі ся так са ма ме тэа ра ла гіч ныя на зі ран ні; 
ві лен скія аст ра но мы пры ма лі ўдзел у вы зна чэн ні геа гра фіч ных ка ар ды нат на се ле ных 
пунк таў і ў геа дэз іч ных экс пе ды цы ях на тэ ры то рыі Ві лен скай, Гро дзен скай, Мін скай і 
Кур лянд скай гу бер няў. Аб сер ва то рыя ме ла вя лі кую біб лі я тэ ку, у 1843-46 га дах вы да ва ла 
свае на ву ко выя пра цы. Спы ні ла дзей насць пас ля па жа ру ў 1876-м.

1700 год — цар Пётр І аб вяс ціў вай ну Шве цыі, лі ча чы 
га лоў ным пры яры тэ там знеш няй па лі ты кі Ра сіі 

вы хад да Бал тый ска га мо ра і вяр тан не за хоп ле ных Шве цы-
яй у па чат ку XVІ ста год дзя зем ляў. Прэ тэн зіі да Шве цыі меў 
так са ма і поль скі ка роль Аў густ ІІ, які афор міў у 1699 го дзе 
з Пят ром І Паў ноч ны Са юз су праць Шве цыі, а паз ней да іх 
да лу чы ла ся і Да нія. Шве цыя бы ла та ды най больш ма гут най 
дзяр жа вай у рэ гі ё не, вой ска яе на ліч ва ла ка ля 150 ты сяч 
ча ла век, яно бы ло доб ра ўзбро е на і ме ла ба га ты во пыт 
ва ен ных дзе ян няў, та му па пра ве лі чы ла ся най леп шым у За ход няй Еў ро пе. Швед скі 
флот на ліч ваў 42 лі ней ныя ка раб лі і 12 фрэ га таў (гэ та 13 ты сяч ча ла век). Ра сія ж, 
хоць і ва ло да ла ве лі зар най ар мі яй (ка ля 200 ты сяч ча ла век), але бы ла до сыць сла бая 
эка на міч на, ды і ўзбра ен не па кі да ла жа даць леп ша га. Фло ту на гэ тым пе ры я дзе ва-
ен ных дзе ян няў у Ра сіі не бы ло зу сім. Вай на атры ма ла наз ву Паў ноч най і доў жы ла ся 
21 год. Рус кая ар мія, па чаў шы яе з раз гром ных па ра жэн няў, пад ка нец так па ду жэ ла 
і вы рас ла пра фе сій на, што шве ды вы му ша ны бы лі за клю чыць мір. У 1721 го дзе быў 
за клю ча ны Ні штац кі мір, па якім Ра сія атрым лі ва ла ў веч нае ка ры стан не Ліф лян дыю, 
Эст лян дыю, Ін грыю і част ку Ка рэ ліі з Вы бар гам, а Пётр І, у сваю чар гу, вяр таў шве дам 
Фін лян дыю і 2 міль ё ны руб лёў. Пер шае акно ў Еў ро пу бы ло пра бі та.

1948 год — на ра дзіў ся (го рад Мінск) Ге ор гій Аляк санд ра віч Шыш ко, бе ла рус кі 
ву чо ны ў га лі не пе ды ят рыі, док тар ме ды цын скіх на вук (1992), пра фе сар 

(1996). Аў тар на ву ко вых прац па не ана та ло гіі, ін тэн сіў най тэ ра піі но ва на ро джа ных.

Мак сім БАГ ДА НО ВІЧ, па эт, пе ра клад чык:

«Не тое, ка го май стар ма люе, а толь кі тое, 
як ён гэ та ро біць, толь кі здоль насць і ўлеж насць 

яго мо гуць ма люн ку хва лу і каш тоў насць на да ваць».
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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Ар хе о лаг удзяч ны мсці слаў скім 
ула дам, а так са ма мяс цо вым служ-
бам МНС і ахо вы пры ро ды за апе-
ра тыў ную пад трым ку і без да кор на 
ар га ні за ва ную пра цу. На Віх ру пры-
еха лі пра ца ваць спе цы я ліс ты са ста-
ліч на га дай вінг-цэнт ра «Мар скі пе-
гас» на ча ле з Анд рэ ем Лі ха чо вым.

Дзя ку ю чы агуль ным на ма ган ням, 
упер шы ню ў гіс то рыі не за леж най 
Бе ла ру сі ад бы лі ся маш таб ныя пад-
вод ныя рас коп кі. Лю дзі, уз бро е ныя 
са мым су час ным аб ста ля ван нем, 
пра ца ва лі трое су так, нач ныя зме-
ны пра хо дзі лі пры свят ле ма гут ных 
ліх та роў. І ўсё гэ та пад даж джом. Як 
у кі но — усё дзе ля вы ні ку.

І ён ёсць: гэ та да спе хі ўзбро е на га 
ры ца ра па чат ку XVІ ста год дзя. Пры-
чым Ігар Мар за люк на зы вае дак-

лад ную да ту, ка лі гэ ты мсці слаў скі 
ва яр за гі нуў. Па вод ле гіс та рыч ных 
пісь мо вых кры ніц, на па чат ку ліс та-
па да (па ста рым сты лі) 1502 го да 
пад Мсці сла вам ад бы ла ся вя лі кая 
се ча па між мас коў скім вой скам і 
ры ца ра мі Вя лі ка га Княст ва Лі тоў-
ска га на ча ле з мсці слаў скім кня зем. 
Мас коў скае вой ска па бі ла 
ў той раз мсці слаў цаў: па-
лег лі ты ся чы, мно гіх узя лі 
у па лон. Сам князь ледзь 
па спеў ус ко чыць у бра му 
зам ка...

Ма гі лёў скі гіс то рык сён-
ня мяр куе, што мсці слаў скі 
ры цар за гі нуў пры аба ро не 
пе ра пра вы праз Віх ру — ён 
упаў ра зам з ка нём у ра ку 
(астан кі ар хе о ла гі знай шлі 
так са ма).

Ігар Мар за люк па каз вае 

фо та здым кі са свай го фо та ар хі ва. 
Най больш уні каль ная рэч — гэ та 
шлем «са ла да» гер ман ска га па-
хо джан ня. У зной дзе на га ў Віх ры 
ўзо ру ёсць за бра ла і «хвост ама ра» 
на па ты лі цы. Ён чымсь ці на гад вае 
га лаў ны ўбор лор да Вэй дэ ра з «Зор-
ных вой наў».

На фо та ар хе о ла гі і 
дай ве ры тры ма юць у ру-
ках част кі да спе хаў, ні бы-
та не маў лят — асця рож на 
і з го на рам, а на тва рах 
су ро вых муж чын — за да-
во ле ныя ўсмеш кі.

— Вель мі за да во ле ныя, 
та му што та кіх да спе хаў у 
поў ным кам плек це ня ма 
ні ў ад ным бе ла рус кім му-
зеі, ра ней зна хо дзі лі толь-
кі фраг мен ты, — ка мен туе 
Мар за люк. — У нас ёсць 

да спе хі цал кам, ра зам з паль чат ка-
мі і ка ва ны мі ры цар скі мі ча ра ві ка мі. 
Усё за ха ва ла ся вель мі доб ра, та му 
што ля жа ла на дне ра кі без до сту пу 
кіс ла ро ду — у ямі не, пад плас том 
глею, ці ны і пяс ку. Вы не па ве ры це, 
але за ха ва лі ся рэшт кі не толь кі каль-
чу гі, але так са ма іль ня ной ка шу лі і 

адзен ня з лям цу і ску ры, якія 
на дзя ва лі пад ла ты.

Гіс то рык лі чыць, што да-
спе хі гэ та га за мож на га ры-
ца ра, хут чэй за ўсё зра бі лі ў 
Нюрн бер гу, і вы гля да лі яны 
вель мі пры го жа. Ка лі не ска-
заць па-су час на му — «гла-
мур на»: вы дат ная сталь, а 
на ёй ла тун ныя на клад кі, якія 
блі шчэ лі, як зо ла та.

Вя до ма, больш чым праз 
пяць ста год дзяў да спе хі вы-
гля да юць для не спе цы я ліс та 
як ка вал кі ржа ва га жа ле за, 
але рэ стаў ра та ры бу дуць 
ста ран на пра ца ваць з імі.

Ця пер зна ход ка за хоў-
ва ец ца ў Мсці сла ве, дзе ро-

бяць яе ча со вую кан сер ва цыю. Най-
больш прэ зен та бель ныя фраг мен ты 
— шлем і кі ра су — па ка жуць гас цям 
Дня бе ла рус ка га пісь мен ства ў Бы-
ха ве. У гэ тыя вы хад ныя дні ар хеа ла-
гіч ная сен са цыя бу дзе вы стаў ле на ў 
экс па зі цыі на тэ ры то рыі Бы хаў ска га 
зам ка. Праў да, да спе хі бу дуць ля жаць 
у аква ры у ме з дыс ты ля ва най ва дой, 
каб не па шко дзіць каш тоў нас ці.

— Ка лі мы знай шлі іх, то я, ка лі 
шчы ра, зве даў са мыя моц ныя эмо-
цыі ў сва ім жыц ці, — пры зна ец ца 
Ігар Мар за люк. — Гэ та аса біс тае: 

мае ро дзі чы па ма ці, ве ра год на, 
бы лі ў гэ тым мсці слаў скім гар ні зо-
не. Але і гра мад скае: у мя не сэр-
ца ба ліць ад та го, як ра бу юць на шу 
спад чы ну. Шмат лю дзей, і не толь кі 
з Бе ла ру сі, імк нуц ца зда быць ста ра-
жыт ныя рэ чы і за ра біць на гэ тым.

З гэ тай пры чы ны ма гі лёў скі гіс-
то рык, які з'яў ля ец ца чле нам Са ве-
та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
Бе ла ру сі ад Ма гі лёў скай воб лас ці, 
мае на мер вы сту піць на блі жэй шай 
се сіі ў ве рас ні.

— Я па ве дам лю ка ле гам пра сі-
ту а цыю, маё вы ступ лен не ўжо ўне-
се на ў па ра дак дня, — ска заў се-
на тар. — Нам не аб ход на тэр мі но ва 
пры няць жорст кі за кон у да чы нен ні 
да не за кон ных ка паль ні каў даў ні-
ны. Па доб нае ця пер ус ту пае ў сі лу 
ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі, та му ёсць 
рэ аль ная не бяс пе ка, што «чор ныя» 
ар хе о ла гі з та го ба ку мя жы ма са ва 
пе ра бя руц ца ў блі жэй шыя Ві цеб-
скую і Ма гі лёў скую воб лас ці. Мы 
за ста ем ся без аба рон ны мі, а та му 
трэ ба ра біць ад па вед ныя за ха ды.

Што да ты чыц ца кан крэт на Мсці-
сла ва, то, па вод ле да моў ле нас ці з 
ула да мі, мес ца на Віх ры, дзе пра-
хо дзі лі пад вод ныя рас коп кі, па тру-
лю ец ца і ахоў ва ец ца. Праз ты дзень 
Ігар Мар за люк ра зам са сту дэн та мі 
ўні вер сі тэ та зро біць раз вед ку на-
ва кол ля, а з ран няй вяс ны на ступ-
на га го да ар хе о лаг абя цае па чаць 
буй на маш таб ныя да сле да ван ні на 
Мсці слаў шчы не.

Іло на ІВА НО ВА,
Фо та з ар хі ва 

Іга ра МАР ЗА ЛЮ КА.

НЕ ЗНА ХОД КА, А СЕН СА ЦЫЯ!

Га лоў ным бы ло зра зу мець, 
што та кі ча ла век спе цы яль на вы-
ка рыс тоў вае ця бе для да сяг нен-
ня ней кіх сва іх пла наў. І зра біць 
вы сно вы. Плят кар цы па ка заць на 
дзве ры. Пры шап ту нах не ка заць 
ні чо га ліш ня га. «Энер ге тыч на му 
вам пі ру», які лю біць па пла кац ца 
ў чу жую «ка мі зэль ку, ра шу ча ад-
мо віць у чар го вай су стрэ чы.

...Па мя таю, як у шко ле да мя не 
без дай пры чы ны па чаў па ста ян-
на чап ляц ца ад на клас нік, зда ро-
вы не па га дах бу гай. Лі та раль на 
пра хо ду не да ваў. У чар го вы раз 
на яго вы пад я ад ка заў неш та 
рэз кае. Той ад ра зу: «Пай шлі вый-
дзем!» А злос ці на ад на клас ні ка 
ўжо бы ло столь кі, што я без ва-
ган няў ад ка заў: «Пай шлі!» Вя до-
ма, усе хлоп цы тут жа са бра лі ся 
по бач: як жа, за раз бой ка бу дзе! 
На ват не бой ка, бо я су праць за-
дзі ры — як тая мось ка су праць 
сла на. І вось усе ра зам спус-
ка ем ся мы з трэ ця га па вер ха ў 
школь ны двор. Іду, і дум ка толь кі 
ад на: як па спець усю сі лу і злосць 
уклас ці ў адзі ны ўдар, бо дру го га 
шан ца не бу дзе... Ад на клас нік, 
ві даць, па ма іх ва чах зра зу меў, 
што я га то вы лі та раль на ў гор ла 
ўча піц ца. І ад сту піў. І больш ні ко лі 
не ча паў, на ват, дзіўная рэч, ча-
сам пад доб ры ваў ся.

...Ці вось яшчэ прык лад з ра-
ней ша га пры вя ду. Тэ ле фа нуе 
ча ла век і за дае пы тан не кштал-
ту: «Ці маю я пра ва на год ны 
ўзро вень жыц ця?» Вя до ма, гэ та 

на ват у Кан сты ту цыі пра пі са на. 
Да лей без пе ра хо ду гу чыць чар-
го вае пы тан не пры клад на та ко-
га змес ту: «Дык ча му та ды, каб 
атры маць да вед ку, мне да вя ло ся 
зай сці ў тры ка бі не ты? А як жа 
раз рэ кла ма ва ная служ ба «ад на-
го акна»? Ка бі не ты, вы свят ля ец-
ца, раз мя шча лі ся по бач, да вед ку 
гра ма дзя нін атры маў, і атры маў 
хут ка. Ад нак які па фас і лі та раль-
нае ра зу мен не сі ту а цыі! «А як жа 
«ад но акно»?»...

Ін шым ра зам за яў нік па чы-
нае скар дзіц ца на сваю бя ду: 
пад ра бяз на, слёз на, паў та ра-
ю чы, што ні ко му да яго спра вы 
ня ма. Раз мо ва доў жыц ца доў га, 
усё за на тоў ва ец ца, удак лад ня-
ец ца. А по тым не як не ча ка на 
вы свят ля ец ца (доб ра, ка лі на 
гэ тай ста дыі), што гра ма дзя нін 
гэ ты, вы ра ша ю чы сваё пы тан не, 
прай шоў усе маг чы мыя су до выя 
ін стан цыі, не ад ной чы звяр таў ся 
ў шмат лі кія ўста но вы і ар га ні за-
цыі. Але без вы ні ко ва, бо за ка на-
даў ства не на яго ба ку. «Ну, раз 
вы не хо ча це мне да па маг чы ці 
ба і це ся, я бу ду звяр тац ца ў ін-
шае мес ца»... А спра ва ж не ў 
не жа дан ні да па маг чы, а ў тым, 
што ча ла век не як ад мыс ло ва 
ра зу мее сваю пра ва ту — на су-
пе рак пэў ным агуль на пры ня тым 
нор мам або за ко ну.

...А по тым пе ра лі ча ныя вы-
шэй і ін шыя ты па жы прай шлі 
ў ін тэр нэт. Там ім яшчэ на ват 
больш зруч на, чым у рэ аль ным 

жыц ці. Бо ана нім насць прак тыч-
на поў ная: ні твай го тва ру, ні ад-
ра са, ні на ват по чыр ку і го ла су 
ні хто не ве дае. За тое сам троль 
мо жа са бе да зво ліць тое, што, 
маг чы ма, не ры зык нуў бы зра-
біць на яве. Ты гэ та, Ган на, як 
прад стаў нік больш ма ла до га па-
ка лен ня і ак тыў ны ка рыс таль нік 
ін тэр нэ ту, ве да еш лепш за мя-
не: се дзя чы ў ад ным ка бі не це, 
мы не ад на ра зо ва аб мяр коў ва лі 
ка мен та рыі і іх да лі кат насць у 
да чы нен ні да ма тэ ры я лаў ка лег. 
Прос та ты ўпер шы ню тра пі ла ў 
сі ту а цыю, ка лі са ма ака за ла ся 
на «васт рыі». Але, па-пер шае, 
як жур на ліст па він на бы ла быць 
га то вай да та кой сі ту а цыі. Ра на 
ці поз на гэ та па він на бы ло зда-
рыц ца. Па-дру гое, трэ ба бы ло 
спа кой на па ста віц ца да та го, 
што ад бы ло ся. Гэ та тое ж, што 
і ў ме ды каў: ка лі хва ро бу кож-
на га па цы ен та пры маць бліз ка 
да сэр ца, сам урач праз ней кі 
час пра ца ваць ужо не змо жа. 
Сваю жур на лісц кую пра цу ты 
вы ка на ла доб ра: на пі са ла ма тэ-
ры ял, які «за ча піў» мно гіх. Зна-
чыць, пэў ная праб ле ма ёсць?!. 
І ра зум ны, вы ха ва ны ча ла век 
аб мяр коў ваў бы ме на ві та яе, 
шля хі вы ра шэн ня, а не скі роў-
ваў ува гу на асо бу аў та ра. За-
раз ці не кож ны ка рыс таль нік 
ін тэр нэ ту ўяў ляе ся бе пра фе-
сій ным жур на ліс там. Мы з та-
бой ве да ем, што гэ та не так. 
Ча сам да лё ка не так. На пэў на, 
і са мі яны, тро лі, тое не дзе ад-
чу ва юць, ад сюль і гнюс ныя вы-
па ды? А жур на ліст не ха ва ец ца 
за «ні ка мі», ня се ад каз насць за 
фак ты, не мо жа да зво ліць са бе 
не ка рэкт ныя вы ра зы.

Уво гу ле, як да во лі час та ад-
бы ва ец ца аб мер ка ван не на фо-
ру мах? Чы таць мож на пер шыя 
ка лі 20-30 ка мен та ры яў, ка лі 50. 
Да лей тэ ма за бы ва ец ца («за бі-
ва ец ца»), па між са бой удзель-
ні кі па чы на юць аб мень вац ца 

фра за мі кштал ту «сам ду рань». 
Гэ та яны, тро лі, па чы на юць нес-
ці бяз глуз дзі цу, паў та раць ві-
да воч нае, бяс кон ца цы та ваць. 
Га лоў нае для іх — ха ця б неш та 
ска заць, ха ця б і бес сэн соў ны 
на бор гу каў. Толь кі б па гуч ней. 
А ўжо каб азна ё міц ца з пер ша-
кры ні цай, а не браць пад ува гу 
толь кі ка рот кі пе ра каз змес ту, 
зроб ле ны не без ку пюр за ці каў-
ле ны мі ін тэр нэт-сай та мі — дзе 
там?.. Да рэ чы, так са ма ці ка вае 
пы тан не. Да сіс тэм ных ад мі ніст-
ра та раў і да кі раў ніц тва або 
ўла даль ні каў сай таў: а на вош-
та ка мен та рыі, якія па сут нас ці 
не ад но сяц ца да тэ мы аб мер-
ка ван ня, а толь кі ад цяг ва юць 
ува гу, не ня суць у са бе ні чо га 
но ва га ці на ват аб ра жа юць лю-
дзей, да пус каць у «эфір»? Ці не 
тро лінг гэ та так са ма, толь кі на 
ін шым уз роў ні?..

Я ра зу мею, Ган на, што су па-
кой ваць і да ваць па ра ды лёг ка. 
На са мрэч за цка ваць мож на лю-
бо га, ка лі за да цца мэ тай. Як зма-
гац ца з тро ля мі і ці трэ ба гэ та 
ра біць уво гу ле? Ка лі ця бе моц на 
за ча пі лі, ка лі спра ва пры мае сур'-
ёз ны аба рот (на прык лад, ёсць 
пэў ная рэ аль ная па гро за), мож на 
і ў «гор ла ўча піц ца» — звяр нуц ца 
ў мі лі цыю. У ас тат ніх вы пад ках, 
на пэў на, лепш прос та па шка да-
ваць гэ тых лю дзей. Не ўсту паць 
з імі ў пе ра піс ку, не спра чац ца. 
Прос та не звяр таць на іх ува гі. 
Тро лі сіл ку юц ца на шай энер гі яй, 
на шы мі эмо цы я мі. Дык на вош та 
іх гэ тым «кар міць»?

На пры кан цы лі та раль на два 
сло вы пра Дзі ну, якая па га дзі-
ла ся да па маг чы та бе, Ган на, з 
жур на лісц кім экс пе ры мен там. 
Яна, без пе ра больш ван ня, за слу-
гоў вае слоў па дзя кі. Не толь кі за 
пад трым ку пра ек та, а ўво гу ле за 
тое, што яна са праў ды сме лы ча-
ла век. А да та кіх лю дзей дрэн нае 
ні ко лі не пры чэ піц ца.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Дня мі наш рэ дак цый ны ка бі нет пе ра поў ніў ся эмо цы я мі... Ма-
ла дой жур на ліст цы Ган не бы ло да ру ча на пра вес ці экс пе ры мент: 
вы свет ліць, як ад чу вае ся бе ін ша зем ны госць у ста ліч ных ка вяр нях. 
На пя рэ дад ні чэм пі я на ту све ту па ха кеі, па га дзі це ся, тэ ма да во лі 
ці ка вая, бо, як спра вяд лі ва за ўва жы ла по тым у ма тэ ры я ле Ган на, 
кож на му ча ла ве ку ра на ці поз на па чы нае ха цец ца не толь кі ві до ві-
шчаў, але і прос та «хле ба». За да ча бы ла прос тая: на ве даць не каль кі 
па пу ляр ных мін скіх ка вяр няў і з па зі цыі «ін ша зем ца» па дзя ліц ца 
ўра жан ня мі (ня хай і суб' ек тыў ны мі) ад узроў ню аб слу гоў ван ня. 
Ро лю ту рыст кі з Гер ма ніі па га дзі ла ся вы ка наць пе ра клад чык Дзі на 
Грыц ке віч. Пас ля вы ха ду ма тэ ры я лу ў «Звяз дзе» яго пе ра дру ка ва лі 

ў ін тэр нэ це, і тут па ча ло ся тое, ча го аў та рка ар ты ку ла ні як не 
ча ка ла. За мест аб мер ка ван ня ўлас на аба зна ча най тэ мы, ін тэр нэт-
су поль насць па кры се пе рай шла ў тым лі ку і... на асо бы са міх удзель-
ні каў экс пе ры мен та. Дак лад ней, ак ты ві за ва лі ся так зва ныя «тро лі» 
— асо бы, што да пус ка юць гру быя або пра ва ка цый ныя вы каз ван ні, 
пе ра шка джа юць аб мер ка ван ню, уво гу ле зай ма юц ца блюз нер ствам 
ці на ват аб ра жа юць ін шых... Ка ра цей ка жу чы, аў тар ма тэ ры я лу 
ад чу ла са праўд ны шок: і за ся бе, і, най перш, за га лоў ную ўдзель ні цу 
экс пе ры мен та, якую яна, вы хо дзіць, «пад ста ві ла»... Як толь кі «на-
пал страс цей» кры ху су ці шыў ся, тэ ма «Ма ёй праў ды» ўзнік ла са ма 
са бой. Да якой вы сно вы ў вы ні ку прый дуць ка ле гі?

НЕ «КАР МІ ЦЕ» 
ТРО ЛЯ 
АПРАЎ ДАН НЯ МІ

Мая праў даМая праў да  ��

Тро лі, Ган на, з'я ві лі ся не сён ня і на ват не ўчо ра. 
Яны бы лі заў сё ды, толь кі на зы ва лі іх па-роз-
на му. Су сед ку, што ме ла «доў гі язык», — плят-
кар кай. Ад на клас ні ка, які пра хо ду не да ваў, 
— за дзі рам. Сва я ка, яко му б што ні ра біць, абы 
не пра ца ваць, — бал ба ту ном. Зайз дрос лі ва га 
ка ле гу па пра цы — шап ту ном. Кож ны з гэ тых 
ты па жоў уз дзей ні чаў на на ва коль ных сва ім 
шля хам — сло ва мі, учын ка мі; меў улас ныя, 
толь кі яму вя до мыя мэ ты. Але па сут нас ці ўсе 
яны ў су час ным ра зу мен ні бы лі тро ля мі, бо 

бес са ром на кра лі чу жы час, аб ра жа лі — у во чы або не, «пад-
седж ва лі»...

Жон ка знай шла ў ін тэр нэ це па ра-
мет ры ідэа льнай фі гу ры. Па ме ра ла 
ся бе... Вы яві ла ў іх не каль кі сур' ёз ных 
па мы лак.

Дзяў чы на з хлоп цам збі ра юц ца жыць 
ра зам і аб мяр коў ва юць маг чы мыя бы та-
выя праб ле мы. Яна:

— Зна чыць я бу ду га та ваць і пры бі раць. 
А ты што бу дзеш ра біць?

Хло пец:
— Я бу ду ес ці мя са.
— А з ка рыс на га?
— А з ка рыс на га — га род ні ну.

Ня ўваж лі вы па са жыр Іва ноў, браз-
нуў шы дзвя ры ма ку пэ, не за ўва жыў 
ру ку і аца ліў глу ха ня мо га пра даў ца ча-
со пі саў.

Са до вае та ва рыст ва «Лю цік»Са до вае та ва рыст ва «Лю цік»

ЯНЫ НЕ ПЛА ЦЯЦЬ УЗ НО СЫ!ЯНЫ НЕ ПЛА ЦЯЦЬ УЗ НО СЫ!

Пят роў Чыч кі на Мамонаў

За тыя ня доў гія два га ды, на 
пра ця гу якіх я пра цую жур на ліс-
там, вост ра ад чуць увесь ця жар 
«гра мад скай дум кі» да вя ло ся 
толь кі ня даў на. Мой ма тэ ры ял, 
які рас каз ваў пра «моў ны» экс пе-
ры мент у мін скіх ка вяр нях, з'я віў-
ся на ад ным з ін тэр нэт-пар та лаў. 
Ар ты кул (дак лад ней, вы трым кі 
з яго) у ня поў ным ва ры ян це і з 
пе рай на ча ным за га лоў кам так і 
на прош ваў ся на тое, каб «тут і 
ця пер» па чаць жорст ка ла яц ца 
і са мым гру бым чы нам «на да-
ваць кух та лёў» аў та ру за не пра-
фе сі я на лізм. Пры гэ тым тэкст на 
пар та ле быў пе ра кла дзе ны на 
рус кую мо ву аль бо ан лайн-пе ра-
клад чы кам, аль бо не над та аду-
ка ва ным ча ла ве кам. Ну як, ска-
жы це, мож на фра зу «коль кі ча су 
спат рэ бі ла ся на пра гляд ме ню», 
якая па-рус ку гу ча ла б як «ка-
кое-то вре мя понадобилось...» 
пе ра клас ці да слоў на, прос та за-
мя ніў шы «коль кі» на «сколь ко»? 
На ват школь ні кі ра зу ме юць, што 
сэнс атрым лі ва ец ца зу сім ін шым. 
Тра ды цый на спа сыл ка на пер ша-
кры ні цу бы ла па зна ча на дроб-
ным шрыф там уні зе. Боль шасць 
лю дзей прос та не ўзга дае, што 
ту ды ня дрэн на бы ло б за зір нуць, 
перш чым ра біць вы сно вы.

Але ж вер нем ся да та го мо-
ман ту, дзе ска за на бы ло пра мой 
не пра фе сі я на лізм. Гэ та я яшчэ 
ма гу зра зу мець: ка лі дзяў чы на, 
што па раў наль на ня даў на атры-
ма ла дып лом, па спе ла б асаб лі-
ва та го пра фе сі я на ліз му на брац-
ца? Мя не «да бі лі» ка мен та рыі, 
у якіх не са мы мі пры стой ны мі 

сло ва мі аб мяр коў ва лі ся... рост, 
знеш насць, адзен не, уз ро вень ін-
тэ ле кту і асо ба дзяў чы ны, якая 
для ар ты ку ла зга дзі ла ся сыг раць 
ро лю ня мец кай ту рыст кі.

— Аня, а та бе ні чо га за гэ-
та не бу дзе? — тэ ле фа на ва ла 
мне пас ля Дзіна, аду ка ва нас цю 
і вы ха ва нас цю якой усе яе зна-
ё мыя ад на душ на за хап ля юц ца. 
Дзяўчына бы ла вель мі за сму ча-
на, бо шчы ра не ра зу ме ла, што 
ж та ко га агід на га яна зра бі ла, 
вы клі каў шы ў гра мад скас ці ад-
па вед ную рэ ак цыю.

Не, мне за гэ та ні чо га не бу-
дзе. На ват на ад ва рот, па су час-
ных мер ках я да сяг ну ла пос пе ху, 
пры му сіў шы ша ноў ную ін тэр нэт-
гра мад скасць тра ціць свой час 
на вы дум лян не муд ра ге ліс тых 
злос ных ка мен та ры яў. Толь кі 
вось не як сум на ўсё гэ та...

Да рэ чы, пра знеш насць. Пі-
шу чы ўжо гэ ты ма тэ ры ял і ве да-
ю чы, што ён вый дзе са здым кам, 
толь кі і за ста ец ца зда гад вац ца, 
«цяг ні ком» ці «са ма зва лам» мо-
гуць «пра ехац ца» па ма іх ва чах, 
ву шах, но се і ўсім ас тат нім маг-
чы мыя аў та ры ка мен та ры яў. Але 
я, як ні дзіў на, не хва лю ю ся. Ці 
трэ ба ўжо мне, звы чай най дзяў-
чы не, крыў да ваць, ка лі да ста ец-
ца за знеш нюю не дас ка на ласць 
на ват пры га жу ням-ма дэ лям з 
кон кур саў. Асаб лі ва «цэ няц ца» 
здым кі, дзе сфа та гра фа ва ны 
дзяў ча ты ў ку паль ні ках. Што 
тут па чы на ец ца! «Дзяў чы на на 
пер шай фот цы — ні чо га та кая, 
а тую, што на трэ цяй — у «ка-
ча лач ку» тэр мі но ва!», «Фу-у-у, 

цэ лю літ...» Вод гу кі «ша ноў на га 
жу ры» прос та тра шчаць ад па-
мы лак і не цэн зур ных слоў, якія 
тут, ду маю, паў та раць не вар та.

Мне ў та кіх вы пад ках ад ра зу 
ўяў ля ец ца пры клад на на ступ-
нае: ся дзіць, зна чыць, не дзе за 
кам п'ю та рам ча ла век, яко му для 
пос пе ху ў жыц ці больш ка рыс на 
бы ло б, на прык лад, ар фа гра фіч-
ны слоў нік па чы таць, а не фот кі 
на паў аго ле ных дзяў чат раз гляд-
ваць. Ся дзіць са бе ў рас тап та-
ных пан тоф лях і пе ра бор лі ва так 
раз ва жае: «Фу, што за нос! А ў 
гэ тай сцёг ны шы ра ка ва тыя, так-
са ма страш ная!» Ад куль гэт кае 
прад узя тае стаў лен не да чу жой 
знеш нас ці ў асоб, сме лас ці якіх 
ха пае хі ба што на звац ца якім-не-
будзь ні кам і за мест свай го фо та 
па ста віць кар цін ку з мядз ве дзі-
кам? Ка лі вяр тац ца да аб мер-
ка ван няў здым каў з кон кур саў 
пры га жос ці, дык, па-мой му, гэ та 
па доб на да раз ва жан няў пра да-
ра гое эліт нае ві но, якое ча ла век, 
што ўпар та га во рыць пра ўсе яго 
мі ну сы, ні ко лі не каш та ваў. У 
лю дзей, по бач з які мі гэ тыя са-
мыя пры га жу ні-ма дэ лі са праў ды 
«кру цяц ца», на ўрад ці ёсць час 
раз гля даць іх здым кі ў ін тэр нэ це 
і пі саць роз ную лух ту.

Доб ра, ма не кен шчы каў па кі-
нем у спа коі. Але ж роз ны мі жах-
лі вы мі вы ра за мі ка мен ту юць на-
ват на ві ны, у якіх па ве дам ля ец ца 
пра тра ге дыі. Ня даў на ў бе ла рус-
кай ін тэр нэт-пра сто ры ак тыў на 
аб мяр коў ва лі за бой ства ма ла-
дой жан чы ны. У ад ным з тэкс таў 
мі ма ходзь зга да ны быў той факт, 
што жан чы на гэ тая не каль кі га-
доў та му раз вя ла ся з му жам, у 
яе за стаў ся ма лень кі сын. Пас ля 
ска са ван ня шлю бу яна жы ла з 
ін шым ча ла ве кам, не рэ гіст ру ю-
чы ад но сі ны. У ар ты ку ле аў тар 
на зы ваў ня бож чы цу «жан чы най 
з дзі цем», а гэ та га муж чы ну — 
«гра ма дзян скім му жам». Рэ ак-
цыя не пры му сі ла ся бе ча каць: 
«Што за «но во яз», па ва жа ныя 

жур на ліс ты? Рэ чы трэ ба на зы-
ваць сва і мі ім ёна мі: не «жан чы на 
з дзі цем», а «раз вя дзён ка», і не 
«гра ма дзян скі муж», а «су жы-
цель». Ды ці не ўсё роў на ця пер, 
ка лі жан чы ны, якая па він на на-
зы вац ца «раз вя дзён кай», ужо 
ня ма ў жы вых? Зда ец ца, у та кіх 
вы пад ках звы чай на маў чаць, у 
край ніх вы пад ках — пе ра да юць 
спа чу ван ні род ным і бліз кім...

Вель мі ве ра год на, што ў ка-
гось ці мае «све жань кія» эмо цыі, 
якія пе ра ўва со бі лі ся ў гэ ты ма-
тэ ры ял, вы клі чуць смех. Ста-
рэй шы ка ле га вось га во рыць аб 
пра фе сій ным цы ніз ме. Мо жа, гэ-
та і па трэб ная якасць, якая да-
зво ліць мне збе раг чы нер во выя 
клет кі...

...Па га джу ся, што мер ка ваць 
пра ўчын кі і сло вы ін шых — гэ та 
спра ва ня ўдзяч ная, ра на ці поз на 
ця бе так са ма за неш та асу дзяць. 
Не, ша ноў ныя тро лі, я не асу джаю 
вас. Прос та ха чу зра зу мець ад ну 
рэч. Вы ўсі мі сі ла мі па каз ва е це, 
што не абы яка выя да на ва коль-
на га све ту і па дзей у ім, не хо-
ча це маў чаць, тлу ма ча чы сваё 
стаў лен не да ўся го. Ад тых слоў, 
які мі вы каз ва е це свае па чуц ці, 
ледзь не рас кол ва ец ца ма ні тор 
кам п'ю та ра. І ў той жа час, ча му 
вы больш чым абы яка выя да... 
са міх ся бе? Ну ня хай для вас пі-
шуць не са мыя леп шыя жур на-
ліс ты, на здым ках да ар ты ку лаў 
вы ба чы це не са мых пры го жых 
дзяў чат, у до ла ра курс зноў не 
та кі, як ха це ла ся б, а ў кра мах усё 
до ра га. За мест та го, каб тра ціць 
час на на пі сан не аб раз лі вых слоў, 
па спра буй це ўстаць з-за кам п'ю-
та ра, ра за брац ца з праб ле ма мі, 
якія не па ко яць, і ЗРА БІЦЬ што-
не будзь для та го, каб па вяр нуць 
сваё жыц цё да леп ша га. Вось та-
ды не абы яка васць да ся бе знік не, 
а з ёй пра пад зе і не аб ход насць 
пе ра тва раць усё, што «на кі пе ла», 
у пра ні за ныя злос цю вы ра зы.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ

�

КАБ ЗА ВА Я ВАЦЬ 
ІН ТЭР НЭТ-
ЧЫ ТА ЧА — 

ПА ЗЛУЙ ЯГО?
Мне вель мі не хо чац ца ве рыць, што гэ та 
праў да, але, зда ец ца, прый дзец ца. На ват па-
слу хаў шы ўсе па ра ды ста рэй шых ка лег пра 
тое, што да аб раз лі вых ка мен та ры яў пад сва-
і мі ма тэ ры я ла мі ў ін тэр нэ це трэ ба ста віц ца 
нейт раль на, я ўсё роў на не ма гу ўспры маць 
іх спа кой на і, ві даць, ні ко лі не на ву чу ся гэ та-
му. Чы та ю чы опу сы ін тэр нэт-тро ляў, больш 
за ўсё ха чу зра зу мець: ну ад куль у лю дзях 
столь кі злос ці?


