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5 лістапада 2013 г.НАПРЫКАНЦЫ

 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 8.18 17.28 9.10
Вi цебск — 8.11 17.13 9.02
Ма гi лёў — 8.08 17.18 9.10
Го мель — 8.00 17.20 9.20
Гродна — 8.32 17.44 9.12
Брэст    — 8.28 17.49 9.21

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Емяльяна, Ігната, 
Мікалая, Уладзіміра, Якава.
К. Альжбеты, Захара, Славаміра, 
Яўгена.

Месяц
Маладзік 3 лістапада. 
Месяц у сузор’і Стральца. 
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1857 год — на ра дзіў ся Іван Іва на віч Да лгоў, бе-
ла рус кі гіс то рык, ар хе о лаг, края знаў ца. У 

1880 го дзе скон чыў Пе цяр бург скі ўні вер сі тэт. З 1889-га 
пра ца ваў у По лац кім ка дэц кім кор пу се. Вы ву чаў гіс то-
рыю По лац ка з са мых ста ра жыт ных ча соў, да сле да ваў 
ар хеа ла гіч ныя пом ні кі По лач чы ны і склаў іх рэ естр. 
На пі саў гіс то рыю ка дэц ка га кор пу са і стаў ад ным з 
ар га ні за та раў му зея ў ім. Быў абра ны са праўд ным 
чле нам Ві цеб скай на ву ко вай ар хіў най ка мі сіі, у 1893-м 
быў удзель ні кам ІХ ар хеа ла гіч на га з'ез да. Па мёр у 
1911 го дзе.

1934 год — у Ле нін гра дзе, у кі на тэ ат ры «Ты-
тан» ад бы ла ся прэм' е ра кі на філь ма 

«Ча па еў». Ён стаў куль та вым для не каль кіх па ка лен-
няў са вец кіх лю дзей. Фільм па сва ім сцэ на рыі па ста-
ві лі кі на рэ жы сё ры «бра ты Ва сіль е вы». Толь кі ні я кія 
яны не бра ты: гэ та — твор чы псеў да нім. Яны прос та 
цёз кі — Ге ор гій Мі ка ла е віч і Сяр гей Дзміт ры е віч. Ра-
ман Фур ма на ва «Ча па еў» яны ўзя лі толь кі за асно ву, 
на пі саў шы прак тыч на но вы твор. Да стат ко ва ска заць, 
што пра ар ды нар ца Ча па е ва ў ра ма не бы ло на пі са на 
ўся го два-тры ска зы — кштал ту «Пець ка ўвай шоў, 
Пець ка вый шаў», а ку ля мёт чы цы Ан кі і на огул ня ма. 
Ге рой філь ма, вя до ма, мі фа ла гі за ва ны, ма ла агуль-
на га меў ён з рэ аль ным Ча па е вым. Але ме на ві та за 
гэ та фільм і лю бі мы на ро дам. Ён і ця пер не-не ды 
міль га не на эк ра не тэ ле ві за ра. А ці шмат ство ра на 
ў све це філь маў, здоль ных пры цяг нуць гле да ча праз 
во сем дзя сят каў га доў?

1958 год — 55 га доў та му на Бе ла рус кім аў та за-
вод зе (Бе лАЗ у г. Жо дзі на) са бра ны пер шы 

аў та са ма звал.

Ян ка КУ ПА ЛА, 
на род ны па эт Бе ла ру сі:

«Не шу кай ты шчас ця, до лі
На чу жым, да лё кім по лі...

Не шу кай са бе, мой брат ку,
З вет рам Баць каў шчы ну-мат ку».
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Ца на. Ам фа ра. Дог. Не да род. Адо ба. Ар кан. Ту ла. Аста-
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ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АД КА ЗЫ

Па пра сi ла му жа сха дзiць у кра му, да ла 
яму шпар гал ку, што трэ ба ку пiць:

1. Хлеб.
2. Каў ба са.
3. Ма ла ко.
4. Зуб ная па ста.
5. Ту а лет ная па пе ра.
6. Пi ва.
Ка лi ён прый шоў з кра мы i я ста ла раз гру-

жаць па кет, там ака за лi ся: адзiн бо хан хле-
ба, два ба то ны каў ба сы, тры па ке ты ма ла ка, 
ча ты ры цю бi кi зуб ной па сты, пяць ру ло наў 
ту а лет най па пе ры i шэсць бу тэ лек пi ва.

Пры ча пiц ца ня ма да ча го, але ў на ступ-
ны раз спiс не аб ход ных па ку пак прый-
дзец ца па чаць з пi ва.

Жон ка па пра кае му жа:
— Я ў ця бе на дру гiм мес цы, на пер-

шым у ця бе фут бол!
— Не, да ра гая, на дру гiм мес цы ў 

мя не ха кей, а вось на пер шым — са-
праў ды фут бол!
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Сё ле та, на тхнё ныя ле таш нiм 
цу доў ным па да рож жам у 

Азяр цо, у Бе ла рус кi дзяр жаў ны 
му зей ар хi тэк ту ры i по бы ту пад 
ад кры тым не бам, мы вы ра шы лi 

за ма ца ваць тра ды цыю i Дзень 
дру ку зноў ад зна чыць на вы ез дзе.

Па ва гаў шы ся-па спра чаў шы ся, 
ку ды б па ехаць — бо ў нас з гэ тым 

уз нiк лi пэў ныя цяж кас цi, вы бра лi 
ўрэш це ку па лаў скую Вя зын ку. 

Да даў шы ў якас цi бо ну са «Лi нiю 
Ста лi на». На тым боль шас цю 

га ла соў i спы нi лi ся...
З Вя зын кай у мя не звя за ны аса-

бiс тыя ўспа мi ны яшчэ са сту дэнц ка га 
жыц ця — дак лад ней, шка да ван не аб 
iх ад сут нас цi.

Зда ец ца, на пер шым цi дру гiм кур се 
фа куль тэ та жур на лiс ты кi БДУ мае ад-
на груп нi кi на ду ма лi ся ехаць на тра ды-

цый нае Ку пал ле ў Вя зын ку. I па еха лi. А 
ў мя не не атры ма ла ся — ужо на ват не 
па мя таю ча му. По тым я з не пры ха ва-
най зайз драс цю слу ха ла iх рас по ве ды i 
ма ры ла: ка лi-не будзь я там аба вяз ко ва 
па бы ваю! Гэ та ста ла ў ней кiм сэн се 
на зой лi вай iдэ яй.

I вось сё ле та «ка лi-не будзь» на сту-
пi ла — уся го праз ней кiя тры дзя сят кi 
га доў. Па ду ма еш — та кая дро бязь для 
нас, веч на ма ла дых ду шой!

Вя зын ка — адзiн з фi лi ялаў Дзяр-
жаў на га лi та ра тур на га му зея Ян кi 
Ку па лы. У iн шых фi лi ялах — Ако пах, 
Ляў ках, Яхi моў шчы не — бы ваць не 
да во дзi ла ся, але, зда ец ца мне, што 
ў Вя зын цы ат мас фе ра асаб лi вая. Не-
здар ма ж ме на вi та тут да дня на ра-
джэн ня на род на га паэ та Бе ла ру сi Ян кi 
Ку па лы пра вод зяц ца рэс пуб лi кан скiя 
свя ты паэ зii, а так са ма тра ды цый ныя 

злё ты сту дэн таў-фi ло ла гаў БДУ. А 
апош нiм ча сам, чу ла, тут ста лi тра ды-
цый ны мi яшчэ i фi наль ныя кан цэр ты 
кон кур су аў тар скай пес нi «Ку па лаў скiя 
ва ка цыi», а так са ма ка лян дар ныя на-
род ныя свя ты.

Але мэ та на шай ванд роў кi — не ад-
но з гэ тых свят. Па-пер шае, свят ка ван-
не Дня дру ку да та го ча су ад клад ваць 
бы ло прос та не пры стой на, а па-дру гое, 
ня ма нi чо га гор ша га для пер ша га зна-
ём ства з мяс цi най цi му зе ем, чым па-

тра пiць ту ды пад час ней ка га вя лi ка га 
свя та цi лю бо га iн ша га ўра чыс та га ме-
ра пры ем ства: мност ва на ро ду, таў кат-
ня, афi цый ныя (пе ра важ на) пра мо вы, 
вы ступ лен нi — сло вам, нi ду ху мяс цi-
ны, нi на строю ты не ад чу еш. Але гэ та 
маё аса бiс тае мер ка ван не. Ка лi нех та 
па лi чыць за леп шае пас ля ўзга даць «I 
я там быў...», дык, як той ка заў, сцяг (у 
на шым вы пад ку — кар ту) вам у ру кi.

Да рэ чы, пра кар ту. Вя зын ка зна хо-
дзiц ца не па да лёк ад на ша га Аст раў ца, 
у Ма ла дзе чан скiм ра ё не. I ка лi ехаць у 
Мiнск па ста рой ма ла дзе чан скай ша-
шы, то збо чыць — ёсць ад па вед ны ўка-
заль нiк — трэ ба зу сiм не да лё ка.

Па да ро зе мы спра ба ва лi ўспом нiць 
i па чы таць на па мяць вер шы Ку па лы. 
Да на ша га агуль на га со ра му, спа бор-
нiц тва не атры ма ла ся: ус пом нi ла ся 

кла сiч нае «А хто там iдзе?», «Му жык», 
па пу ляр ная дзя ку ю чы «Пес ня рам» 
«Ма лiт ва», коль кi рад коў з «Бан да роў-
ны» i «Гус ля ра»... Шчы ра ска жам, не 
гус та, — па сы па ем га ло вы по пе лам. 
Але, ду маю, пас ля ванд роў кi ў Вя зын ку 
ў мно гiх, як i ў мя не, уз нiк ла жа дан не 
ўзяць у ру кi ку па лаў скi збор нiк — пе-
ра чы таць лю бi мыя тво ры...

Цяж ка ска заць, ча му фi лi ял у Вя зын-
цы мае та кую асаб лi вую па пу ляр насць. 
У жыц цi на род на га паэ та Бе ла ру сi Ян кi 

Ку па лы гэ тыя мяс цi ны — без умоў на, 
ча роў ныя i не паў тор ныя ў сва ёй пры-
га жос цi — тым не менш не ады гра лi 
(прос та не маг лi ады граць!) асаб лi ва 
знач най ро лi. Па той прос тай пры чы не, 
што сям'я аран да та раў Лу цэ вi чаў Да-
мi нi ка Ануф ры е вi ча i Бя нiг ны Iва наў ны 
жы ла ў гэ тым до ме, дзе i на ра дзiў ся ў 
1882 го дзе iх ста рэй шы сын Ясь, уся го 
год. А за тым без зя мель ным шлях цi цам 
да вя ло ся аран да ваць зям лю ў роз ных 
па ноў, каб пра кар мiць сваю шмат дзет-
ную сям'ю.

Хоць, зрэш ты, та кую па пу ляр насць 
зра зу мець усё ж мож на. Не ве даю, цi 
зра бi ла Вя зын ка ўплыў на твор часць 
Ян кi Ку па лы — але паэ зi яй у гэ тым 
кут ку, зда ец ца, на по ена са мо па вет-
ра. I хоць не дзе па блi зу гру ко чуць 
элект рыч кi, та кое ўра жан не, што цяг-

нi кi iдуць у iн шым све це, iн шым вы мя-
рэн нi, ад куль да но сяц ца толь кi гу кi. А 
тут — не звы чай ныя цi шы ня i спа кой, i 
люст ра ная гладзь рэч кi, i жоў тыя воч кi 
дзьму хаў цоў, што гул лi ва пе ра мiрг ва-
юц ца з бла кiт ны мi не за буд ка мi, нi бы 
за пра ша ю чы дзяў чат сплес цi вя но чак 
i пус цiць яго на ва ду... А не дзе там, 
у глы бi нi гу шча ру, хут ка за цвi це па-
па раць-квет ка... На пэў на, тут прос та 
не маг чы ма не пi саць вер шы! Ва ўся кiм 
ра зе, чы таць iх ду ша про сiц ца.

Сон цу-яс наг рэю
Рас пля тае ко сы,
Ра нi ца мi сее,
Як брыль ян ты, ро сы.
Сце лец ца тра вi цай,
Вет ры кам ша по ча,
Ко цiц ца кры нi цай,
Рыб каю плюс ко ча...
Мы толь кi вый шлi з аў то бу са — i нас 

су стрэў са праўд ны кан цэрт, якi хо рам 
(i со ла) да ва лi... жа бы. I бы ло гэ та на-
столь кi су гуч на са згад ка мi вяс ко ва га 
дзя цiн ства боль шас цi з нас, што мы ўсе 
— ад ра зу i бес па ва рот на! — улю бi лi ся 
ў Вя зын ку! А по тым на зме ну жа бам, 
якiя, вi даць вы сту па лi «на ра за грэ ве», 
ус ту пi лi са лаўi — ся род бе ла га спя кот-
на га дня! I ста лi вы да ваць та кiя «ка лен-
цы», што, ска жам шчы ра, на ват iс цi ў 
му зей не ха це ла ся...

Ку па лаў скi му зей, пры зна ю ся, са-
сту пае Азя рыц ка му — зрэш ты, па раў-
ноў ваць iх, на пэў на, не зу сiм ка рэкт на: 
ста тус, за да чы i пры зна чэн не ў iх роз-
ныя. I, тым не менш, хоць ха та, у якой 
раз ме шча на му зей ная экс па зi цыя, i 
збу да ва на па ўспа мi нах ста ра жы лаў 
та кой жа, як бы ла пры Лу цэ вi чах, усё 
ж той факт, што ад ко лiш няй за ста ло ся 

толь кi не каль кi бяр вё наў (да якiх iмк-
нуц ца да кра нуц ца гос цi), ды су час ныя 
стэн ды ўздоўж драў ля ных сцен на во-
д зяць на дум кi аб грун тоў на, дас ка на ла 
зроб ле най — але ўсё ж бу та фо рыi... 
I свi ран, у якiм так са ма ство ра на му-
зей ная экс па зi цыя — цу доў ная мэб ля, 
дых тоў ная, ары гi наль ная, зроб ле ная 
са праўд ны мi май стра мi з пнёў ды ка-
лод... Але ж яў на не ку па лаў ская... Мо-
жа, та му (а мо жа, i не) у ку па лаў скiм 
му зеi мя не ча мусь цi, ка жу чы су час най 
мо вай, не «торк ну ла»: не бла гая экс-
па зi цыя, але ней кая яна... Без ду шы, 
цi што?

Адзi нае, што за ча пi ла, — дык гэ та 
рас по вед эк скур са во да пра сям'ю Лу-
цэ вi чаў i той факт, што мяс цо вая па нi 
Алiм пiя (а Лу цэ вi чы аран да ва лi зям лю 
ў мяс цо вых па ме шчы каў Замб жыц кiх) 
не ка лi ра бi ла лас ку ма ла дой сям'i збяд-
не лых шлях цi цаў, па га дзiў шы ся па-
хрыс цiць iх пер шын ца Ясь ку. А паз ней, 
ка лi тут ства раў ся му зей на род на га 
паэ та Бе ла ру сi, апош нi з Замб жыц кiх, 
Юзаф, быў вель мi ра ды, што яму, на-
шчад ку ко лiш нiх па ноў, да зво лi лi жыць 
пры до ме-му зеi ў пры бу да ва ным трох-
сцен ку... Та кая вось яна, па ра дак саль-
насць i не прад ка заль насць жыц ця...

Але Вя зын ка — гэ та не толь кi i не 
столь кi му зей, коль кi за па вед нiк ва-
кол яго. Ах, як там хо ра ша! Я ду маю, 
што заў сё ды. Але ў тыя май скiя днi — 
асаб лi ва! На столь кi, што не ха це ла ся 
ад' яз джаць. Блу каць бы i блу каць, за-
быў шы ся на час i паў ся дзён ныя кло па-
ты, па яго сця жын ках... Спы нiц ца ка ля 
кры нiч кi, што вы ця кае з-пад ка ме ня, 
уз га даў шы ку па лаў скiя рад кi:
Ко цiц ца, ўец ца да лiн кай кры нi ца,
Б'ец ца, плюс ко ча ў ка мен нях ва дзi ца...
Да лей плы ве i плюс ко ча.
Бе лы мi груд ка мi лёг шы на траў цы,
Хо ча дзяў чын ка к ва дзi цы да стац ца,
Губ ка мi чэрп ну цi хо ча.

Прай сцi па драў ля ным маст ку... На-
рваць кве так i сплес цi вя но чак... Па ся-
дзець на вяр бе, што спус цi ла гол ле да 
са май ва ды... I па спра ба ваць ад чуць, 
як на ра джа юц ца вер шы.

Пас ля на вед ван ня гэ тых, без пе-
ра больш ван ня, цу доў ных мяс цiн мы 
зра зу ме лi, ча му па ра шэн нi ЮНЕС КА 
Вя зын ка бы ла ўклю ча на ў су свет ны ту-
рыс тыч ны марш рут. Вя до ма, най перш 
гэ та — да нi на па мя цi на род на му паэ ту 
Бе ла ру сi Ян ку Ку па лу. Але яшчэ — i 
бе ла рус кай зям лi, якая на ра дзi ла та-
ко га паэ та...

Ванд ру ем Ванд ру ем   ��
з Нi най Ры бiкз Нi най Ры бiк

Спра ба ва лi ўспом нiць i па чы таць на па мяць вер шы 
Ку па лы. Да на ша га агуль на га со ра му, спа бор нiц тва 
не атры ма ла ся: ус пом нi ла ся кла сiч нае «А хто там 
iдзе?», «Му жык», па пу ляр ная дзя ку ю чы «Пес ня рам» 
«Ма лiт ва», коль кi рад коў з «Бан да роў ны» i «Гус ля ра»... 

Та кi па да ру нак го ра ду зра бiў апе ра тар со та-
вай су вя зi МТС. Ад мет ны аду ка цый ны пра ект 
пад тры ма лi так са ма Мi нiс тэр ства куль ту ры i ад-
мi нiст ра цыя Са вец ка га ра ё на ста лi цы. Ад кры лася 
«Ма бiль ная бiб лi я тэ ка» 3 лiс та па да — у дзень 
на ра джэн ня зна ка мi та га пiсь мен нi ка, кла сi ка бе-
ла рус кай лi та ра ту ры Яку ба Ко ла са, i ме на вi та на 
пло шчы, што но сiць яго iмя.

Пра цэс на вед ван ня не звы чай най бiб лi я тэ кi, 
рас па вя да юць ар га нi за та ры, вель мi прос ты. Не 
трэ ба за паў няць фар му ля ры i зда ваць кнi гi на зад 
у вы зна ча ны тэр мiн. Лю бы з 800 тво раў бе ла-
рус кай, рус кай цi за меж най лi та ра ту ры мож на 
бу дзе атры маць прос та «з па вет ра». На ка раш ку 
кож най кнi гi зме шча ны ад мыс ло вы QR-код i на-
не се на NFC-мет ка, што да зво лiць за пам па ваць 
яе ў па трэб ным элект рон ным фар ма це i за ха ваць 
у па мя цi смарт фо на цi план шэ та. Ка лi ж нех та 
за блы та ец ца ў пас ля доў нас цi дзе ян няў, на вед-
валь нi ку да па мо гуць «ма бiль ныя бiб лi я тэ ка ры», 
якiя па тлу ма чаць пра вi лы ка ры стан ня бiб лi я тэ-
кай з да па мо гай роз ных ма бiль ных апе ра цый ных 
сiс тэм.

У «фон ды» бiб лi я тэ кi ўвай шлi кнi гi роз ных жан-
раў, уклю ча ю чы тво ры кла сi каў бе ла рус кай, рус-
кай i за меж най лi та ра ту ры: Яку ба Ко ла са, Ян кi 
Ку па лы, Ва сi ля Бы ка ва, Мак сi ма Тан ка, Мак сi ма 
Га рэц ка га, Ген ры ха Сян ке вi ча, Льва Талс то га, 
Ага ты Крыс цi, Рэя Брэд бе ры i мно гiх iн шых. Пра-
ца ваць унi каль ная бiб лi я тэ ка бу дзе круг ла су тач-
на.

«Ма бiль ная бiб лi я тэ ка» ўжо стар та ва ла ва 
Укра i не, — рас ка за ла «Звяз дзе» кi раў нiк прэс-
служ бы МТС Тац ця на Кур бат, — спа чат ку ў Кi е ве 
— на Кра шча цi ку, по тым у Адэ се, Льво ве, Жы то-
мi ры, Вiн нi цы, i паў сюд на ме ла шы ро кi рэ за нанс. 
У Мiн ску яна бу дзе пра ца ваць 2 тыд нi ў цэнт ры 

го ра да, по тым на шы стэн ды з'я вяц ца i ў iн шых 
ра ё нах». У перс пек ты ве, за ўва жым, — i ў iн шых 
аб лас ных цэнт рах.

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК

�

Чы та ем па-но ва муЧы та ем па-но ва му  ��

ШЭ ДЭЎ РЫ... З ПА ВЕТ РА
У Мiн ску ад кры лася но вая бiб лi я тэ ка. Ма бiль ная

ЛIК БЕЗ «ЗВЯЗ ДЫ»
QR-код быў рас пра ца ва ны япон скай кам па-

нi яй. Гэ та мат рыч ны або двух мер ны штрых код 
у вы гля дзе вы явы, як быц цам «скла дзе най з 
квад ра таў». Яго лёг ка рас па зна юць роз ныя ска-
не ры, у тым лi ку фо та ка ме ра ма бiль на га тэ ле-
фо на. QR-код да зва ляе хут ка i зруч на счыт ваць, 
вы ка рыс тоў ваць i пе ра да ваць тэкс та вую, сiм-
валь ную i лiч ба вую iн фар ма цыю — на прык лад, 
ад кры ваць сай ты, за но сiць но вых аба не нтаў у 
ад рас ную кнi гу, вы во дзiць на эк ран тэкст.

NFC — тэх на ло гiя бес пра вад ной вы со ка час-
тот най су вя зi ма ло га ра ды у са дзе ян ня, якая 
за бяс печ вае аб мен да ны мi па мiж пры ла да мi, 
зме шча ны мi на ад лег лас цi ка ля 10 см.

Ма біль ны апе ра тар МТС ак-
ты ві за ваў на строй ку «Cleep», 
якая да зва ляе за ста вац ца на 
су вя зі на ват пры ад моў ным 
ба лан се, ка лі ня ма маг чы мас-
ці па поў ніць свой ра ху нак.

Аба не нты змо гуць па тэ ле-
фа на ваць як унут ры сет кі, так 
і на ну ма ры ін шых со та вых апе-
ра та раў. Злу чэн не пры гэ тым 
не ад бу дзец ца, але на эк ра не 
аба не нта, яко му тэ ле фа ну юць, 
з'я віц ца па ве дам лен не аб «пра-

пу шча ным» зван ку. Коль касць 
та кіх пра пу шча ных вы клі каў, 
якія мо жа па кі нуць аба нент 
МТС, не аб ме жа ва на.

«Cleep» аў та ма тыч на пра да-
стаў ля ец ца ўсім клі ен там МТС 
і не па тра буе спе цы яль ных на-
стро ек тэ ле фо на. За ка ры стан не 
на строй кай «Cleep» пла та не спа-
га ня ец ца ні з аба не нта МТС, ні з 
аба не нта, яко му тэ ле фа ну юць.

Ска рыс тац ца зруч най на-
строй кай мо гуць аба не нты 

МТС, якія зна хо дзяц ца ў част-
ко вай бла кі роў цы і не ма юць 
маг чы мас ці здзяйс няць зы-
ход ныя зван кі, пе ра да ваць 
SMS-па ве дам лен ні, ка рыс-
тац ца ма біль ным ін тэр нэ-
там і ін шы мі па слу га мі. Сён-
ня МТС  — адзі ны ма біль ны 
апе ра тар, які пра да стаў ляе 
аба не нтам маг чы масць да-
зва ніц ца на ват пры ну ля вым 
ба лан се на ра хун ку.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Я — НА «НУ ЛІ», АЛЕ... НА СУ ВЯ ЗІ

Фо
та

 А
на

то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

Фо
та

 А
на

то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

Фо
та

 А
на

то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

Фо
та

 А
на

то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.


