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   дня

СЁННЯ
Мiнск — 8.33 17.14 8.41
Вi цебск — 8.28 16.58 8.30
Ма гi лёў — 8.23 17.04 8.41
Го мель — 8.14 17.06 8.52
Гродна — 8.47 17.30 8.43
Брэст — 8.42 17.37 8.55

Iмянiны
Пр. Аляксандры, 
Аляксея, Анатоля, Івана, 
Сяргея, Якава.
К. Валянціны, Станіславы, 
Хрысціны, Мікалая, 
Станіслава, Аркадзя.

Месяц
Першая квадра 10 лістапада.
Месяц у сузор’і Авена.

1246 год — пра ва ліў ся план Па пы Рым ска га ахрыс ціць 
Вя лі кае ман голь скае хан ства. Пас ля аса біс тай 

су стрэ чы італь ян ска га ма на ха-фран цыс кан ца Джа ва ні дэль 
Пла на Кар пі ні з уну кам Чын гіз-ха на, Вя лі кім ха нам Гу ю кам 
у яго стаў цы ў Ка ра ка ру ме, па слан цу Па пы Рым ска га быў 
уру ча ны пісь мо вы ад каз пан ты фі ку. Ад маў ля ю чы ся раз гля-
даць па пскі за клік стаць хрыс ці я ні нам, Гу юк пра па на ваў Па пу 
і ка ра лям аса біс та з'я віц ца да яго два ра, вы яў ля ю чы па ко ру, 
бо «сі лаю Бо га, усе зем лі, па чы на ю чы ад тых, дзе ўзы хо дзіць 
сон ца, і за кан чва ю чы ты мі, дзе яно за хо дзіць», да ра ва ны 
Чын гіз-ха ну і яго на шчад кам. У апош няй фра зе знай шла 
ад люст ра ван не ідэа ло гія Чын гі зі даў, якія прэ тэн да ва лі на су-
свет нае па на ван не. Хоць за ду ма ны Па пам Іна кен ці ем ІV план 
за клю чэн ня са ю зу з Ман голь скай ім пе ры яй не меў пос пе ху, 
мі сія Кар пі ні са ма па са бе атры ма ла ве лі зар нае зна чэн не: 
яна ста ла пер шай з вя лі кіх па да рож жаў еў ра пей цаў у Азію.

1806 год — на ра дзі ла ся Эмі лія Фран цаў на Пля тэр, бе-
ла рус кая фальк ла рыст ка, удзель ні ца паў стан ня 

1830-1831 га доў. Збі ра ла і апра цоў ва ла бе ла-
рус кія на род ныя пес ні, пі са ла вер шы. У 1831-м 
уз на ча лі ла паў стан не ў мяс тэч ку Ду се тас (Літ ва 
), ар га ні за ва ла пар ты зан скі атрад, які ў чэр ве ні 
пас ля шмат лі кіх ба ёў уліў ся ў рэ гу ляр нае вой-
ска. Эмі лія бы ла ўклю ча на ў яго штаб, пры зна-
ча на га на ро вым ка ман дзі рам ро ты і атры ма ла 
зван не ка пі та на. У тым жа го дзе во сен ню за-
хва рэ ла і па мер ла. Пра яе на пі са ны вер шы паэ та мі роз ных 
кра ін Еў ро пы, у тым лі ку і Ада мам Міц ке ві чам. Імя Пля-
тэр на сіў асоб ны жа но чы ба таль ён 1-й пя хот най ды ві зіі імя 
Т. Кас цюш кі Вой ска Поль ска га, сфар мі ра ва най у 1943 го-
дзе ў СССР.

1941 год — на ра дзіў ся Ігар Аляк санд ра віч Ма ле віч, 
бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ра дыё элект ро ні кі, 

ін фар ма цый ных тэх на ло гій, пуб лі цыст, док тар фі зі ка-ма-
тэ ма тыч ных на вук, пра фе сар. Аў тар на ву ко вых прац па ра-
дыё фі зі цы, ста тыс тыч най оп ты цы, кван та вай элект ро ні цы, 
ла зер най тэх ні цы. Рас пра ца ваў ла зер ныя ла ка та ры для 
вы ву чэн ня па верх ні Ме ся ца; лі дар ныя сіс тэ мы кас міч на га, 
пад вод на га і на зем на га ба зі ра ван ня. Аў тар кніг пуб лі цыс ты кі 
«Ува га, Кі тай», «Ка лі ў Еў ро пе яшчэ ўчо ра, у Ка рэі ўжо заўт-
ра: За гад ка вая Паўд нё вая Ка рэя — шлях на пе рад» і ін шых. 
Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі.

Ян ка БРЫЛЬ, на род ны пісь мен нік Бе ла ру сі:
«Ба яц ца за дру гіх — не ба яз лі васць».
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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 Марыны БЕГУНКОВАЙ.

На пры кан цы па пя рэд ня-
га свай го «Не фар ма ту» я 
на га да ла, як мно га ў са бе 
за клю чае ба наль ная на 
пер шы по гляд фра за «Бе-
ра жы це ся бе». А ця пер з 
гэ тай фра зы вар та бы ло 
б па чы наць. Бо ней кая та-
таль ная абы яка васць тых, 
хто бя рэ ў ру кi зброю, да 
пра вi лаў бяс пе кi час та каш туе iм 
жыц ця. Ка жу пра апош нiя зда рэн нi 
на па ля ван нi. Дру гi ты дзень пай-
шоў, як у Ма ла рыц кiм ра ё не за гi-
нуў ча ла век. Мно гiя СМI па ве да мi лi 
ску пую на вi ну аб тым, што пад час 
па ля ван ня егер ад на го з ляс га саў 
стрэ лiў па ма шы не, што iш ла мi ма. 
Ку ля пра бi ла зад няе шкло i тра пi ла 
ў шыю па са жы ру. Ра нен не ака за-
ла ся смя рот ным.

За гi нуў 36-га до вы баць ка тра iх дзя-
цей. У след чым iза ля та ры зна хо дзiц ца 
31-га до вы жы хар Коб рын ска га ра ё на. 
Па вод ле iн фар ма цыi След ча га ка мi тэ-
та па Брэсц кай воб лас цi, за ве дзе на i 
рас сле ду ец ца кры мi наль ная спра ва па 
ар ты ку ле «За бой ства». У ёй шмат не зра-
зу ме ла га. Трэ ба спа дзя вац ца, след ства 
зной дзе ад ка зы на мно гiя i мно гiя пы-
тан нi. Пер шае з iх: што пры му сi ла на цiс-
нуць на ку рок не на вiч ка ў па ля ван нi, ка лi 
зброя бы ла на кi ра ва на на ма шы ну? Цал-
кам ве ра год на, што прос та зда лi нер вы. 
Ужо ста ла вя до ма, што ў ма шы не бы лi не 
прос та ама та ры нач ных па да рож жаў, а 
звы чай ныя бра кань е ры. Бо су пра цоў нi кi 
мi лi цыi, якiя пры бы лi па вы клi ку, знай шлi 
ў ма шы не па цяр пе лых не за рэ гiст ра ва-
нае руж жо. Паз ней вы свет лi ла ся, што 
адзiн з тых, хто зна хо дзiў ся ў аў то, ра ней 
пры цяг ваў ся да ад каз нас цi за факт не за-
кон на га па ля ван ня. Вось i ў той ра ка вы 
дзень яны, хут чэй за ўсё, не на пра гул ку 

ў лес пры еха лi. Але як бы там нi 
бы ло, нi чо га не мо жа апраў даць 
за бой ства ча ла ве ка. I гэ ты фак-
тар трэ ба дзе сяць ра зоў улiч ваць 
та му, хто бя рэ ў ру кi зброю.

Ня шчас ныя вы пад кi кож ны 
год ста но вяц ца ня змен ны мi спа-
да рож нi ка мi па ля ван ня. Па вод ле 
iн фар ма цыя Брэсц кай аб лас ной 
iн спек цыi ахо вы жы вёль на га i 
рас лiн на га све ту, каст рыч нiц кi 

вы па дак — чац вёр ты з па чат ку гэ та га 
го да ў воб лас цi. Праў да, па пя рэд нiя, на 
шчас це, ме лi не та кi тра гiч ны фi нал: лю-
дзi атры ма лi ра нен нi. Ха ця якое тут шчас-
це: з аг ня стрэль ным ра нен нем тра пiць у 
баль нi цу? Так, ле там ня ўда ла скон чыў ся 
вы езд у лес для двух па ляў нi чых. Ад на му 
пра стрэ лi лi ру ку, дру го му — на гу. У абод-
вух вы пад ках мож на на зi раць на ступ ныя 
су па дзен нi: iн цы дэн ты ад бы лi ся не да лё-
ка ад вёс кi Раз дзя ла вi чы Ган ца вiц ка га 
ра ё на; муж чы ны пры еха лi на нач ное па-
ля ван не, якое да зво ле на ле там у цём ны 
час су так, i ўво гу ле га вор ка iдзе аб не-
асця рож ным абы хо джан нi са збро яй. Вы-
пад ко вы стрэл у зга да ных вы пад ках стаў 
пры чы най ра нен ня, а мог бы каш та ваць 
жыц ця. Бо ку ля, як вя до ма, дур нi ца, ёй не 
па кi ру еш, ка лi ўжо на цiс нуў на ку рок.

I ўсе гэ та як быц цам ве да юць. На кож-
ным па ля ван нi ёсць кi раў нiк, усе пра хо-
дзяць не аб ход ны iн струк таж, але ўсё ж 
не да ра валь на iг на ру юць пра вi лы. Мне 
цяж ка зра зу мець амаль пер ша быт ную 
страсць су час на га ча ла ве ка да за бой-
ства. Але ж па ля ван не ў на шай кра i не, 
як у мно гiх iн шых, спра ва да зво ле ная i 
ле галь ная. Адзi нае, не ма гу не па га дзiц-
ца з вы каз ван нем на мес нi ка на чаль нi ка 
зга да най iн спек цыi Сяр гея Шты ка, што 
нач ное па ля ван не — аб сурд, якi трэ ба 
за ба ра няць.

...I ўсё ж, што днём, што ноч чу — ра-
ней па ля ва лi не так. Ус па мi наю сваю даў-
нюю гу тар ку з кi раў нi ком дра гi чын ска га 

ан самб ля па ляў нi чай ра га вой му зы кi 
Мi ка ла ем Шаў чу ком. Мi ка лай Аляк санд-
ра вiч га дзi на мi мо жа рас каз ваць пра тра-
ды цыi па ля ван ня ў на шым краi, па чы на-
ю чы з эпо хi Вя лi ка га Княст ва Лi тоў ска га. 
Гэ та быў аб рад, свя та, да яко га доў га 
рых та ва лi ся. На за га дзя пад рых та ва ную 
па ля ну еха лi з па нен ка мi, з му зы кай, з 
па час тун ка мi. Кож ны этап па ля ван ня 
су пра ва джаў ся сва ёй ме ло ды яй. Фi на-
лам быў «Рас клад», ка лi на агле дзi ны 
вы клад ва лi тра феi, а му зы ка азна ча ла 
раз вi тан не зве ра з ле сам-до мам i з яе 
да па мо гай ад да ва лi да нi ну па ва гi зве ру. 
Неш та па доб нае пра вод зяць у су сед нiх 
кра i нах, як рас каз ва юць на шы ўдзель нi кi, 
якiя вы яз джа юць на кон кур сы па ляў нi чых 
тра фе яў.

А што за ста ло ся ў нас? Пер ша быт ная 
пра га зда быць ка ва лак мя са? Якая пад-
рых тоў ка, якая му зы ка? Хi ба па ра пля-
шак га рэл кi з са бой. А пра вi лы за хоў ваць 
— дык да гэ та га мно гiя не пры ву ча ны 
i ў паў ся дзён ным жыц цi. Ка лi са дзiм ся 
за руль, то ня рэд ка едзем па прын цы пе: 
«Зна кi не для нас!» Ка лi вы гад на са мiм 
— iг на ру ем iн та рэ сы су се да, ка ле гi, вы-
пад ко ва га спа да рож нi ка ў транс пар це. 
У мя не ёсць сяб роў ка, ва дзi цель са ста-
жам. Дык вось яна не зру шыць з мес ца, 
ка лi вы не пры шпi ле ны рэ ме нем бяс пе кi. 
Яна не хан жа i не за ну да — прос та ў яе 
та кiя прын цы пы. Ка лi ня ма прын цы паў 
у ча ла ве ка, якi бя рэ ў ру кi зброю, зброя 
гэ та га не да руе. Ха це ла ся б, каб пра ге-
ро яў сум най ня даў няй дра мы хоць раз 
па ду маў кож ны, хто збi ра ец ца на па ля-
ван не. Для та го, хто ў след чым iза ля та-
ры, вi даць, най вя лiк шым шчас цем уяў-
ля ец ца су стрэць Но вы год до ма. А для 
сям'i баць кi тра iх дзя цей бы ло б шчас цем, 
каб ёл ку пры нёс у дом баць ка. Ка ва лак 
жа мя са мож на ку пiць i на ба за ры аль бо 
ў кра ме...

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ

�

Спра ва на ват не ў тым, што 
ў кам п'ю тар най сет цы з'я ві лі-
ся но выя сло вы, мност ва за-
меж ных тэр мі наў, а ня рэд ка 
— ска жэн не звык ла га сэн су. 
Спра са ва насць ін фар ма цыі і 
яе імк лі вае на рас тан не не да-
зва ляе лю дзям роз ных па ка-
лен няў ад чу ваць ся бе роў ны мі, 
як у вя до май пры маў цы: «Што 
рус ка му доб ра, тое для нем-
ца — смерць». Ад ны ляг чэй 
і хут чэй за па мі на юць. Ін шыя 
за свой ва юць з цяж кас цю або 
на огул аказ ва юц ца глу хі мі да 
но вай рэ аль нас ці. Крыўд ней за 
ўсё ін шае. Лю дзі ад ной на цы я-
наль нас ці, ка лі яны на ле жаць 
да роз ных па ка лен няў, пе ра-
ста юць ра зу мець ад но ад на го 
і га ва рыць на ад ной мо ве.

Вель мі сур' ёз нае ма раль-
нае ра зы хо джан не за клю ча-
ец ца ў тым, што на ша ай чын-
ная куль ту ра ні ко лі не лю бі ла 
ка рыс лі вых лю дзей. Са вец кія 
ча сы вы ха ва лі ста рэй шае па-
ка лен не на ге ро ях — бяс срэб-
ра ні ках. Сён няш нія ма ла дыя 
ў ма се сва ёй не ідэа ліс ты. Не 
ра ман ты кі, а праг ма ты кі. Гэ тае 
ра зы хо джан не ў ідэа лах спа-
ра дзі ла ад ну ці ка вую з'я ву.

Ма са вы пла гі ят, які рас паў-
сю дзіў ся ў твор чым ася род дзі 
дзя ку ю чы кам п'ю та ру, сён ня 

ўжо ма ла ка го здзіў ляе. Бры-
тан скія да след чы кі зра бі лі ці-
ка вую вы сно ву. Па ра зі та ван не 
на све жых ідэ ях, якія ге не ры-
ру юць ін шыя — са мы вы гад ны 
спо саб вы жы ван ня. Ад кры ва-
льні кі, вы на ход ні кі страч ва юць 
сі лы і ні чо га не атрым лі ва юць. 
Іх доб ра сум лен ныя ка пір шчы-
кі ма юць усё.

Ця пер дзя сят кі мас та коў пі-
шуць «пад Ша га ла» і ня дрэн на 
жы вуць. Сот ня мі ма лю юц ца 
на па лат не ма дон ны. І наш 
брат-жур на ліст па шна рыць 
па кам п'ю та ры, не вы хо дзя-
чы з ка бі не та — і вось ужо 
на стол рэ дак та ра кла дзец-
ца «све жая» ін фар ма цыя. Яе 
зда бы ваў хтось ці і за стаў ся 
не вя до мым. А яна па чы нае 
пе ра мож нае пра соў ван не па 
га зет ных ста рон ках з дзя сят-
ка мі роз ных проз ві шчаў.

Па няц це спра вяд лі вас ці 
— не аб' ек тыў насць. Яно за-
ле жыць ад пунк ту гле джан ня. 
Доб ра, ка лі гэ та пункт гле-
джан ня. А не ку пі на. Зда ра ец-
ца і та кое. Мно гія па чы на юць 
лі чыць, што сту пень уз дзе ян ня 
на ро зу мы і па чуц ці за ле жыць 
вы ключ на ад фор мы, а не ад 
змес ту. Та ды лі та раль на ўсё 
ёсць каз ка, міф, у леп шым вы-
пад ку — ле ген да.

Крыўд на, што ў ві до вішч-
ных ві дах мас тац тва лі та-
ра тур ны тэкст ужо ні кім не 
ўспры ма ец ца як аб са лют ная 
ве лі чы ня. З ім мож на ра біць 
што за ўгод на: ска ра чаць, да-
паў няць чу жы мі тэкс та мі, пе-
ра раб ляць, ска жаць.

У тэ ат раль ным мас тац тве 
апош ня га дзе ся ці год дзя гэ та 
ста ла асаб лі ва пры кмет ным. 
І гэ та на зы ва ец ца аў тар скім 
вы каз ван нем рэ жы сё ра. Рэд-
ка ця пер у тэ ат ры су стрэ неш 
ары гі наль ную са ма стой ную 
п'е су. Усё больш рэ мей кі, па ра-
фра зы, пе ра роб кі пад свой сён-
няш ні на строй. Тыя, хто пры вык 
лю біць і вы ву чае кла січ ную лі-
та ра ту ру, аказ ва ец ца ў ста но-
ві шчы ста ра мод ных анах ра ніз-
маў на ша га ча су, якія дрэн на 
ва ло да юць кам п'ю та рам.

Ім, са праў ды, не зра зу ме-
ла, ча му ге роі фан ві зін ска га 
«Не да рост ка» ўсе кры мі наль-
ні кі або су час ныя чы ноў ні кі 
— ка руп цы я не ры. Ча му го-
га леў скі ся бар Хлес та ко ва з 
«Рэ ві зо ра» Тра піч кін рап там 
стаў праў да лю бам і вы кры ва-
льні кам яз ваў сён няш ня га гра-
мад ства. Ча му сель скія ге роі 
«Рас кі да на га гняз да», што ва-
ю юць за ка ва лак зям лі, ста лі 
га рад скі мі жы ха ра мі, якія жы-

вуць як бам жы на па мый ні цы. 
Ча му шэкс пі раў скі «Ка роль 
Лір» — жан чы на, якая спя вае 
рус кія на род ныя пес ні, а Гам-
лет — агрэ сіў ны мань як?

Я рас цэнь ваю гэ та як фор-
му гвал ту над твор чай асо бай 
дра ма тур гаў з су свет ны мі ім-
ёна мі. Але хтось ці ду мае інакш. 
Усё ра ней шае — сум на. Па ста-
вім усё з ног на га ла ву і гэ тым 
пры цяг нем ува гу. Ста віць ды яг-
наз і гра мат на ля чыць — доў гі 
пра цэс. Лепш пры ме нім хі рур-
гію: хут ка і вы нік у на яў нас ці. 
А мо жа, пра жы ве ча ла век без 
ад на го або двух ор га наў, убу-
да ва ных у це ла Бо гам.

Маг чы мы і ін шы пункт гле-
джан ня. Ву чо ныя-фе на ме но-
ла гі лі чаць, што мас тац кі твор 
не мо жа быць зра зу ме лым 
ні ко лі. Ён пе ра ся ля ец ца ў свя-
до масць чы та ча або гле да ча і 
пе ра тва ра ец ца там у за леж-
нас ці ад уз роў ню іх аду ка ва-
нас ці, пад рых тоў кі, уплы ву ася-
род дзя і ча су. Ка лі не бач ны, не 
прад вы зна ча ны бос кі ідэ ал або 
ха ця б са цы яль ны кан тэкст, па-
чы на ем ка пац ца ў са міх са бе і 
вы во дзіць на ўсе агуль ны агляд 
свой унут ра ны свет.

Чыя праў да? Па ка жа час.
Тац ця на АР ЛО ВА
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Не фар матНе фар мат  ��

МЫ — НЕ ПЕРШАБЫТНЫЯ...

Тэ ат раль нае па ля ван неТэ ат раль нае па ля ван не  ��

НО ВАЕ Ў СТА РЫМ
Вір ту аль ны свет поў ны но вай, не заў сё ды зра зу ме лай ін фар ма цыі
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