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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 9.28 16.53 7.25
Вi цебск — 9.26 16.35 7.10
Ма гi лёў — 9.19 16.43 7.24
Го мель — 9.06 16.48 7.42
Гродна — 9.42 17.10 7.28
Брэст    — 9.34 17.19 7.45

Iмянiны
Пр. Калініка, Мікалая, Філімона. 
К. Жанэты, Максіма, Тодара, 
Цэзара, Яна.

Месяц
Апошняя квадра 25 снежня. 
Месяц у сузор’і Скарпіёна. 
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1847 год — на ра дзіў ся (вёс ка Ту рын, ця пер Пу ха віц кі 
ра ён) Якуб Анто на віч Нар ке віч-Ёд ка, бе ла рус кі 

пры ро да зна вец, вы на ход нік, ме дык, док тар ме ды цы ны (1893), 
пра фе сар (1900), член-ка рэс пан дэнт Рус ка га геа гра фіч на га 
та ва рыст ва (1889). У 1865 го дзе скон чыў Мін скую гу берн-
скую гім на зію, пра цяг ваў ву чо бу ў Па ры жы, Фла рэн цыі, Ве не; 
вы ву чаў фі зі ку, ме ды цы ну. У 1888-м ства рыў у сва ім ма ёнт-
ку Над нё ман ме тэа ра ла гіч ную стан цыю. Да сле да ваў ат мас-
фер ную элект рыч насць. Рэ гіст ра ваў на валь ніч ныя раз ра ды з 
да па мо гай тэ ле фо на і прад каз ваў на блі жэн не на валь ні цы. У 
сва ім ма ёнт ку ад крыў са на то рый для ля чэн ня нер ваў і хво рых 
на су хо ты. Пра па на ваў вы ка ры стан не ме та ду элект ра гра фіі 
для ды яг нос ты кі за хвор ван няў. З 1892-га — член-су пра цоў нік 
фі зі ка-хі міч на га та ва рыст ва пры Пе цяр бург скім уні вер сі тэ це. 
Па мёр у 1905 го дзе.

1862 год — на тэ ры то рыі Бе ла ру сі па чаў экс плу а та-
вац ца ўчас так чы гу нач на га шля ху з Пе цяр бур га 

ў Вар ша ву. Яго ад рэ зак Па рэч ча — Грод на стаў пер шай чы-
гу нач най лі ні яй, пра кла дзе най на бе ла рус кай зям лі.

1908 год — на ра дзіў ся (го рад Ека ця ры нас лаў) Ва-
сіль Пі лі па віч Мар ге лаў, Ге рой Са вец ка га Са ю за 

(1944), ге не рал ар міі, кан ды дат ва ен ных на вук. Бе ла рус. Баць-
ка — Пі ліп Іва на віч Мар ке лаў, ра бо чы-ме та лург. (Проз ві шча 
Мар ке лаў у Ва сі ля Пі лі па ві ча пас ля бы ло за пі са на як Мар-
ге лаў з-за па мыл кі ў 
парт бі ле це.) У 1913 го-
дзе сям'я Мар ге ла ва 
вяр ну ла ся на ра дзі му 
Пі лі па Іва на ві ча — у 
мяс тэч ка Кас цю ко ві чы 
Клі ма віц ка га па ве та 
(Ма гі лёў ская гу бер ня). 
Ма ці В.Ф. Мар ге ла ва, 
Агаф'я Сця па наў на, 
бы ла ро дам з су сед ня-
га Баб руй ска га па ве та. У 1928 го дзе пры зва ны ў Чыр во ную 
Ар мію. На кі ра ва ны ву чыц ца ў Аб' яд на ную бе ла рус кую ва ен-
ную шко лу імя ЦВК БССР у Мін ску, за лі ча ны ў гру пу снай пе-
раў. У 1939 го дзе ўдзель ні чаў у па хо дзе РСЧА на Поль шчу. 
Удзель нік са вец ка-фін скай вай ны (1939–1940). У Вя лі кую Ай-
чын ную вай ну з 1941 го да на Ле нін град скім, Паў ноч на-За ход-
нім, Ста лін град скім, Паў днё вым, 3-м і 4-м Укра ін скіх фран тах: 
ка ман дзір пал ка, на чаль нік шта ба ды ві зіі, ка ман дзір ды ві зіі. 
Удзель нік ба ёў пад Ле нін гра дам, Ста лін гра дам, на Дняп ры, 
Дняст ры, у Ру мы ніі, Бал га рыі, Юга сла віі, Чэ ха сла ва кіі, Венг-
рыі, Аў стрыі. З 1946 го да — на ад каз ных па са дах у Са вец кай 
Ар міі, у 1954–1959-м і 1961–1979 га дах — ка ман ду ю чы па вет-
ра на-дэ сант ных войскаў. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР 
(1975). Па мёр у 1990 го дзе. У гіс то рыі па вет ра на-дэ сант ных 
войскаў, ды і ва Уз бро е ных Сі лах Ра сіі, Бе ла ру сі і ін шых кра ін 
бы ло га Са вец ка га Са ю за яго імя за ста нец ца на заў сё ды. Ён 
ува саб ляў цэ лую эпо ху ў раз віц ці і ста наў лен ні ПДВ, з яго іме-
нем звя за ны іх аў та ры тэт і па пу ляр насць не толь кі ў на шай 
кра і не, але і за мя жой…

Анд рэй ВО ЛЯН,
фі ло саф, па лі тыч ны дзе яч,

ідэ о лаг Рэ фар ма цыі на Бе ла ру сі:

«Ка лі сва бо да нам да ра гая, дык бу дзем ка рыс тац ца ёю 
па мяр коў на. Іна чай не аб ме жа ва ная сва бо да мо жа пе-
ра тва рыц ца ў сваю про ці лег ласць, гэ та зна чыць, раб-
ства».

Пай ду я ў гос ці, а то ж, мяр зот ні кі, са мі 
пры пруц ца.

Дзве сяб роў кі.
— Учо ра ба чы ла пры від!
— Ты што? Чый?
— Лёш кі Са ка ло ва — па мя та еш, з па-

ра лель на га кла са?
— І дзе ты яго ба чы ла?
— У рэ ста ра не, за су сед нім сто лі-

кам.
— А з ча го ўзя ла, што ён здань?
— Дык ён та ды, яшчэ дзе сяць га доў 

та му, ска заў, што не змо жа жыць без 
мя не...

Му жы кі! Зі ма дае вам адзі ную маг чы-
масць зля піць са бе ба бу на свой густ! Не 
ўпус ці це шанц!

— Пры ві тан не, даў но не ба чы лі ся! Як 
зда роўе?

— Та бе ці ка ва? Пач ну з ана лі заў...

За рамантыкаў,
якія сустракаюць
Новы год у лесе! 

Па ва жа ныя ка ле гі, сяб ры!
Шчы ра він шую вас з са мы мі свет лы мі свя та мі — Ка ля-

да мі і Но вым го дам!
Як да рож нік са ста жам, ха чу ад зна чыць, што да ро гі — 

вя лі кія ма гіст ра лі і на ват ма лень кія гра вій кі — гэ та не толь кі 
ар тэ рыі эка но мі кі, не толь кі кам форт і бяс пе ка, не толь кі 
маг чы масць круг лы год у лю бое на двор'е тра піць на ват у 
са мую ад да ле ную вё сач ку, але і пу ця вод ная ры са, каб усім 
нам не збіц ца з кур су.

На ша пра ца — як па вет ра. Ка лі ды ха еш, аб ім на ват не 
за дум ва еш ся. Ка лі ж яго не ха пае — жыц цё спы ня ец ца. 
Та му ха чу па дзя ка ваць уся му ка лек ты ву за ва шу па чэс-
ную, ня лёг кую, але та кую важ ную пра цу. Вы кла по ці це ся 
пра кож ны кі ла метр да рож на га па лат на, не да яце яму 
раз бу рац ца, за рас таць тра вой, а ка лі да зва ля юць маг чы-
мас ці — хут ка і якас на бу ду е це но выя су час ныя да ро гі, 
мас ты і пу цеп ра во ды. Пе ра ка на ны: да ро гі Брэст чы ны і 
на да лей за ста нуц ца кам форт ны мі і бяс печ ны мі, да зво ляць 
усім ка рыс таль ні кам імк лі ва і ўпэў не на ру хац ца да но вых 
да сяг нен няў і ў на ды хо дзя чым го дзе!

Шчас ця, зда роўя, даб ра бы ту і 
но вых вы со кіх да сяг нен няў!

Ды рэк тар
КУП «Брэс табл дар буд»

Пётр Анд рэ е віч Ска ра ба га цька.

УНП 200020752

Він шу ем трак та рыс та-ма шы ніс та
Іва на Мі хай ла ві ча КРАЎ ЧУ КА з уз на га ро дай — 

Гра ма тай Брэсц ка га аб лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ та, 
а так са ма з Но вым го дам і Ка ля да мі.

Дзя куй за руп лі васць у пра цы, за ўза е ма ра зу мен не 
ў ка лек ты ве. Жа да ем шчас ця, зда роўя і даў га лец ця.

З па ва гай, ад мі ніст ра цыя і ка мі тэт праф са ю за
дзяр жаў на га ўні тар на га вы твор ча га прад пры ем ства

«Ля ха віц кае ПМС».УНП 200057737

І на са мрэч да во лі ня мно гія 
мо гуць па хва ліц ца, што 
пра тры ма лі ся да кан ца. 
Акра мя та го, што ХХІ з'езд 
Са ю за мас та коў, на якім 
тра ды цый на раз на тры га ды 
вы бі ра юць но ва га стар шы ню, 
цяг нуў ся столь кі ча су, дык 
пра хо дзіў яшчэ ў да во лі 
«га ра чай» ат мас фе ры. 
У вы ні ку стар шы нёй аб ра лі 
мас та ка-гра фі ка Ры го ра 
Сіт ні цу.

ПРЭ ТЭН ЗІІ 
Да Са ю за мас та коў апош нім ча сам 

з усіх ба коў бы ло да во лі шмат прэ тэн-
зій. Бе ла рус кія ме дыі скар дзі лі ся на тое, 
што гэ та вель мі за кры тая ар га ні за цыя, 
якая хоць і не ад маў ляе ў ін фар ма цыі, 
ка лі ту ды па яе звяр та еш ся, але са ма 
ні як не ідзе на су страч прэ се. Пра ад-
крыц цё вы стаў Са ю за ча сам да ве дац ца 
да во лі скла да на, але, зда ра ец ца, ін фар-
ма цыя пра іх ста но віц ца да ступ най з 
ней кіх ін шых кры ніц, а не на ўпрост.

Апош нія 6 га доў на па са дзе стар-
шы ні Са ю за быў мас так Ула дзі мір Са-
віч. Іс тот ны рас кол па між мас та ка мі ў 
Са ю зе па чаў ся ў апош нія па ру га доў. 
Пра ціў ні кі «кур су Са ві ча» скар дзі лі-
ся на ад сут насць праз рыс тай сіс тэ мы 
раз мер ка ван ня май стэр няў, бяз дзей-
насць кі раў ніц тва Са ю за ў вы ра шэн ні 
пы тан няў іль гот для мас та коў па апла-
це май стэр няў, ад сут насць праз рыс тай 
сіс тэ мы раз мер ка ван ня дзярж за ка заў і 
мно гае ін шае. На прык лад, вя лі кія не па-
ра зу мен ні вы клі ка ла раз мер ка ван не 
за ка заў на мас тац кае аздаб лен не так 
зва на га аб' ек та № 1 — Па ла ца Не за-
леж нас ці. Сло вам, з'езд вы гля даў як 
вы свят лен не ста сун каў у сям'і, дзе па-
ча лі ся роз ныя не па ра зу мен ні. Сяб ры 
Са ю за рас ка ло лі ся на два, а то і больш 
ла ге раў, кож ны з якіх спа вя даў ней кую 
сваю іс ці ну.

На огул, ёсць пы тан ні ад нос на эфек-
тыў нас ці і пра ца здоль нас ці та кой гру-
васт кай ар га ні за цыі, як Са юз мас та-
коў, ва ўмо вах ак ту аль на га мас тац тва. 
Вель мі слуш на пра гэ та ска заў мас так 
Рус лан Ваш ке віч. Ён ад зна чыў, што ма-
ла дыя мас та кі ідуць у Са юз вы ключ на 
дзе ля маг чы мас ці атры маць май стэр-
ню. Але гэ та так са ма не так прос та. 
Сіс тэ ма ты за ва най чар гі на атры ман не 
май стэр ні ня ма, а та му гэ та з'яў ля ец-
ца да дат ко вай гле бай для спе ку ля цый. 
Сло вам, мож на ска заць, што Са юз не 
ўдзель ні чае ак тыў на ў мас тац кім жыц ці 
(гэ тым зай ма юц ца мас та кі са мі, пры-
ват ныя ін сты ту цыі, га ле рэі), а з той ці 
ін шай до ляй пос пе ху зай ма ец ца вы-
ключ на ка ар ды на цый най дзей нас цю. 
У мно гім — па інер цыі, якая за ста ла ся 
з са вец кіх ча соў. Са ю зу мас та коў, каб 
вы жыць у су час ных умо вах, ві да воч на 
не ха пае доб ра га ме недж мен ту і ку ра-
тар скіх па ды хо даў.

МЕ НЕ ДЖАР 
ЦІ МАС ТАК?

Усе, хто ба ла та ваў ся на па са ду стар-
шы ні Са ю за мас та коў, лю дзі пры бліз на 
ад на го па ка лен ня. Тое, што ў іх ёсць 
свая па зі цыя і по гляд на тое, як па він на 
пра ца ваць ар га ні за цыя, — бяс спрэч на. 
Але вось ці змаг лі б яны ўсё гэ та ар га ні-
за ваць, ска ар ды на ваць — пы тан не. Усё-
та кі твор цы — лю дзі час та не ар га ні за-
ва ныя. Маг чы ма, та му мас тацт ва знаў ца 
Тац ця на Бем бель і вы ка за ла дум ку пра 
тое, што ўзна чаль ваць Са юз па ві нен не 
мас так, а доб ры ме не джар, які доб ра 
раз бі ра ец ца ў мас тац тве, праб ле мах і 
пы тан нях, якія хва лю юць мас та коў.

На па са ду стар шы ні ба ла та ва лі ся 
Ула дзі мір Сла бод чы каў, Мі ка лай Гу-
шчык, Ры гор Сіт ні ца, Ге надзь Бу рал кін 
і Алесь Су ша. Пас ля не па ра зу мен няў, 
якія па пя рэд ні ча лі вы ба рам, ні хто на-
ват не спа дзя ваў ся на тое, што вы ба-
ры стар шы ні прой дуць за адзін тур. 
Але Ры гор Сіт ні ца на браў най боль шую 

коль касць га ла соў у пер шым ту ры. На 
па са ду свай го на мес ні ка но вы стар шы-
ня пра па на ваў скульп та ра Аляк санд ра 
Дран ца, аў та ра скульп ту ры Фран ціш ка 
Ска ры ны ка ля На цы я наль най біб лі я тэ кі. 
Ула дзі мір Са віч ця пер бу дзе ўзна чаль-
ваць сек цыю гра фі кі.

У Ры го ра Сіт ні цы на пе ра дзе тры 
скла да ныя га ды, за якія ён па абя цаў 
зра біць шмат. Перш за ўсё скон чыць 
ра монт Па ла ца мас тац тваў. Ёсць ве-
ра год насць, што Па лац удас ца пе ра-
тва рыць у су пер су час ны арт-цэнтр 

на цы я наль на га зна чэн ня пры ўдзе ле 
ад на го з са мых буй ных ін вес та раў у 
на шай кра і не.

Над звы чай важ най з'яў ля ец ца, на 
дум ку Ры го ра Сіт ні цы, і нар ма лі за цыя 
ста сун каў па між мас та ка мі ўнут ры Са-
ю за. Каб па доб ных рас ко лаў, які зда-
рыў ся на пя рэ дад ні ХХІ з'ез да, больш 
не бы ло. Су пра цоў ніц тва з дзяр жаў ны мі 
струк ту ра мі па ўсіх на прам ках з мэ тай 
аба ро ны пра воў мас та коў — яшчэ адзін 
кі ру нак. Гэ та і на ладж ван не на леж най 
ін фар ма цый най пад трым кі ме ра пры ем-
ствам, якія ла дзіць Са юз, і вы ра шэн не 
пы тан ня льгот для мас та коў на арэн ду 
май стэр няў. За ста ец ца хі ба што спа-
дзя вац ца, што но вы стар шы ня стры мае 
свае вы са ка род ныя абя цан ні. А вы ста вы 
Са ю за бу дуць на столь кі ці ка вы мі і год-
ны мі, што, як ка жуць, ін фар ма цый ная 
пад трым ка са ма пад цяг нец ца. Бо ме та-
дам пры му су, як вя до ма, ні чо га доб ра га 
не да біц ца. А вось калі ўдасца абудзіць 
шчыры інтарэс гледача да выставаў, 
гэта можа істотна палепшыць сітуацыю 
ў беларускім мастацтве.

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ.
Фо та аў та ра.

Ня гле дзя чы на тое, што на двор'е моц на па сяб-
ра ва ла з ад зна кай плюс, ад мя няць за га дзя за-
пла на ва нае шэс це Дзя доў Ма ро заў і Сня гу рак па 
ста ліч ных пло шчах, ву лі цах і пра спек тах ні хто не 
збі раў ся. Па ду ма еш, ня ма сне гу і без паль ча так 
не мерз нуць ру кі. У Аў стра ліі, на прык лад, ця пер 
у са мым раз га ры пляж ны се зон, але на ка ляд ны 
на строй ад моў на гэ та не ўплы вае.

Па мер ка ван нях не ка то рых срод каў ма са вай 
ін фар ма цыі і ін тэр нэт-пар та лаў, сё ле та ў кас цю-
мі ра ва ным шэс ці пры ня лі ўдзел ка ля 800 ка зач-
ных пер са на жаў. Вя лі кая ка ло на Дзя доў Ма ро заў 
і Сня гу рак пра цяг ну ла ся ад Каст рыч ніц кай пло-
шчы да Па ла ца спор ту. Як заў сё ды, яе ўзна-
чаль ва лі га лоў ныя Дзед Ма роз і Сня гур ка, але, 
у ад роз нен не ад мі ну лых га доў, ця пер пер шых 
асоб зі мы вез лі на ка рэ це, за прэ жа най стат ным 
на ра віс тым ры са ком.

Пад час кан цэрт най пра гра мы на ўзбя рэж-
жы Свіс ла чы, па чуў шы вя сё лую му зы ку, у ско кі 
кі да лі ся дзе ці і баць кі, вя сё лыя ска ма ро хі, бе-
ла ба ро дыя Дзя ды з ча роў ны мі спа да рож ні ца мі 
Сня гур ка мі.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра
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І ДЗЯ ДАМ 
МА РО ЗАМ 

БЫ ЛО 
ГО РА ЧА...

Продается легковой а/м ГАЗ-31105, 2004 г.в., 
седан, бензин, серебристый металлик, объ-
ем 2,3 см куб., пробег 171 500 км, в хорошем 
состоянии. 

Цена договорная. Продавец —
РИУ «Издательский дом «Звязда», 

г. Минск. 
Тел.: 8 (017) 287 17 40, 287 19 19. 

ПРА ДАЮ
Ма ра зіль нік «Ат лант» 5-ка мер ны, б/к, у доб рым ста не. Ня до-

ра га.
Тэл.: 8 0214 74 70 24, 8 029 874 28 38.
Учас так 8 со так, 25 км ад МКАД г. Мінск, кан тэй нер 4х4 м, 

5000 у.а.
Тэл. 8 044 724 55 90.

СТРАС ЦІ ПА СА Ю ЗЕ
АМАЛЬ 13 ГА ДЗІН  МАСТАКІ ВЫБІРАЛІ НОВАГА СТАРШЫНЮ

Ка мен та рый Ры го ра СІТ НІ ЦЫ:

— Най га лоў ней шым для на ша га Са ю за за ста нец ца, без умоў на, ад стой ван не 
пра воў мас та коў. Трэ ба пра цяг ваць вес ці пе ра мо вы з улад ны мі струк ту ра мі, ін сты-
ту цы я мі. Ба ла зе там ёсць лю дзі, якія ра зу ме юць праб ле мы мас та коў. Што ты чыц ца, 
апла ты май стэр няў, то, вя до ма, я не лі чу, што яна па він на пры раў на вац ца да ну ля. 
Але ча му мас та кі па він ны пла ціць за ка му наль ныя па слу гі амаль у 10 ра зоў больш, 
чым звы чай ныя жыль цы, не зра зу ме ла. Вель мі хо чац ца, каб нас па чу лі і пай шлі на 
не ка то рыя са ступ кі. Тут нель га ка заць, што мы зу сім па крыў джа ны дзяр жа вай. 
Мы ма ем шмат прэ фе рэн цый, якія да па ма га юць нам вы жы ваць. Але, без умоў на, 
хо чац ца боль ша га. Мы га то выя су пра цоў ні чаць з Мі ніс тэр ствам куль ту ры, Мі ніс-
тэр ствам ін фар ма цыі, Бел тэ ле ра дыё кам па ні яй для да сяг нен ня вы ні каў.

ВАР ТА НА ВЕ ДАЦЬ:
Да ХХІ з'ез да Бе ла рус ка га са ю за мас та коў пры мер ка ва ная 

вы ста ва, якая пра цуе ў Па ла цы мас тац тваў, пад тры ві яль най 
наз вай «Ад з'ез да да з'ез да». Зай мае яна ўсю пло шчу па ла ца і 
скла да ец ца з тво раў апош ніх га доў. Па сут нас ці, гэ та вы ста ва без 
уцям най кан цэп цыі. На ёй са бра на ўсё: скульп ту ра, гра фі ка, жы-
ва піс, ін ста ля цыя, га бе лен. Коль касць аў та раў та кая ўну шаль ная, 
што дак лад на ўдзель ні каў цяж ка пад лі чыць. Але тут вы зной дзе це 
тво ры Анд рэя Ба са лы гі, Вік та ра Ма цу ра, Але ся Пуш кі на, Ва сі ля 
Ва сіль е ва, Жан ны Ка пус ні ка вай, Ула дзі мі ра Тоў сці ка ды ін шых. 
І ха ця та кія «са лян кі» вы гля да юць ужо зу сім ста ра мод на, вы ста-
ву «Ад з'ез да да з'ез да» вар та на ве даць ха ця б дзе ля та го, каб 
па гля дзець, што за апош нія га ды зра бі лі асоб ныя аў та ры.
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