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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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НАПРЫКАНЦЫ8
Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ
Мiнск — 4.50 21.39 16.49
Вi цебск — 4.32 21.36 17.04
Ма гi лёў — 4.40 21.29 16.49
Го мель — 4.46 21.17 16.31
Гродна — 5.07 21.52 16.45
Брэст — 5.17 21.44 16.27

Iмянiны
Пр. Іаанны, Марціна.
К. Амеліі, Антона, Віталя, 
Філіпа.

Месяц
Поўня 12 ліпеня.

Месяц у сузор’і Стральца.

ЗАЎТРА
Фота Соф'і КУСЯНКОВАЙ.

1856 год — на ра дзіў ся Ні ко ла Тэс-
ла, вя до мы аме ры кан скі вы на-

ход нік. «Тэс ла» — так на зы ва ец ца адзін ка 
вы мя рэн ня шчыль нас ці маг ніт на га па то ку. 
Імя аме ры кан ска га на ву коў ца Тэс лы ста ла 
шы ро ка вя до мым у на ву ко вых ко лах кан ца 
ХІХ ста год дзя. Ён унёс вя лі кі ўклад у вы ву-
чэн не ўлас ці вас цяў элект рыч нас ці і маг не-
тыз му. Апі саў маг ніт нае по ле, якое вер ціц ца, 
ства рыў пер шыя ўзо ры элект ра тэх ніч ных 
ге не ра та раў і вы со ка час тот ны транс фар-
ма тар. Тэс ла да каз ваў: «Іс нуе маг чы масць 
вы зна чыць мес ца зна хо джан не ка раб ля або 
пад вод най лод кі з да па мо гай элект ра маг ніт-
ных хва ляў». Ад нак яго ідэю не ўспры ня лі 
ўсур' ёз. І толь кі ў 1930-я га ды ў све це па ча лі 
ства раць пер шыя ра дыё ла ка та ры. За сваё 
доў гае жыц цё ву чо ны зра біў амаль ты ся-
чу роз ных вы на хо дак і ад крыц цяў, атры маў 
амаль 800 па тэн таў.

1857 год — на ра дзіў ся (го рад Ві-
цебск) Ана толь Во сі па віч Бонч-

Асма лоў скі, рэ ва лю цы я нер-на род нік, член 
ар га ні за цый «Зям ля і во ля» і «Чор ны пе-
ра дзел». У 1879 го дзе быў арыш та ва ны, 
вы сла ны ў баць коў скі ма ён так Блонь (ця-
пер Пу ха віц кі ра ён). У 1881 г. удзель ні чаў 
у ства рэн ні пад поль най дру кар ні ар га ні за-
цыі «Чор ны пе ра дзел» у Мін ску. У 1882 го-
дзе зноў арыш та ва ны, за клю ча ны ў тур му. 
Ад быў шы па ка ран не, ар га ні за ваў у Бло ні 
з жон кай ся лян скі гур ток са ма аду ка цыі, з 
ся рэ дзі ны 1880-х га доў пе ра тва рыў Блонь 
у апор ны пункт рэ ва лю цы я не раў роз ных 
кі рун каў (на род ні каў, са цы ял-дэ ма кра таў, 
са цы я ліс таў-рэ ва лю цы я не раў). Быў ад ным 
з ар га ні за та раў і кі раў ні коў Ра бо чай пар тыі 
па лі тыч на га вы зва лен ня Ра сіі і Блон скай 
ся лян скай ар га ні за цыі. Пад час рэ ва лю цыі 
1905-1907 гг. ва я ваў на ба ры ка дах Чыр во-
най Прэс ні ў Маск ве. Дэ ле гат Усе бе ла рус-

ка га з'ез да (1917 г.). З 1918 го да жы ве ў 
Мін ску, ак тыў ны ўдзель нік ка а пе ра тыў на га 
ру ху. З 1926-га — у Маск ве. Аў тар ус па мі-
наў. Па мёр у 1930 го дзе.

1900 год — на-
ра дзіў ся 

(вёс ка Стаў ро ва, ця-
пер Брас лаў скі ра ён) 
Пёт ра Сер гі е віч, бе-
ла рус кі жы ва пі сец і 
гра фік, мас так-ма ну-
мен та ліст. Ву чыў ся 
ў Ві лен скім уні вер-
сі тэ це і Кра каў скай 
ака дэ міі мас тац тваў. 
Яго твор час ці ўлас-
ці вы воб раз насць, 
эма цы я наль насць, 
ці ка васць да са ма-
быт нас ці бе ла рус кай 
на род най куль ту ры. Ся род тво раў: парт-
рэ ты «Бе ла рус кая на стаў ні ца», «Парт рэт 
жон кі», «На ра чан скі ры бак», тэ ма тыч ныя 
кар ці ны «Ска ры на ў пра цоў ным ка бі не-
це», «Кас тусь Ка лі ноў скі ся род паў стан цаў 
1863 г.». Знач нае мес ца ў твор час ці мас та-
ка зай ма ла ку па лаў ская тэ ма. Жыц цю ся-
лян За ход няй Бе ла ру сі пры све ча ны па лот-
ны «Жыц цё», «Вя сел ле ў Бе ла ру сі», «Бе-
ла ру сы». Пра ца ваў так са ма ў стан ко вай і 
кніж най гра фі цы. Аў тар аб ра зоў «Свя ты 
Фран цыск», «Ма ці Бо жая Па ра зоў ская». 
Вы ка наў рос пі сы ў кас цё лах у Смар го ні, 
Ша ра шо ве. Па мёр у 1984 го дзе.

Ган на АХМА ТА ВА, руская паэтэса, пісь-
мен ні ца, перакладчы ца:

«Бу ду чы ня, як вя до ма, кі дае свой 
цень за доў га да та го, як увай сці».

Ад паў фі наль на га мат ча 
Гер ма нія—Бра зі лія 
мож на бы ло ча каць 
шмат ча го: жорст кай 
ба раць бы, інт ры гі 
да са май се рыі пе наль ці, 
але хут ка га і не па збеж-
на га раз гро му ад ной 
з ка манд — на ўрад ці.

Да гэ туль са мым ба лю чым 
ус па мі нам фут боль най Бра зі-
ліі быў буй ны прой грыш уруг-
вай цам — 0:6 — на чэм пі я на-
це Паўд нё вай Аме ры кі ў 1920 
го дзе. Але та ды Бра зі лія яшчэ 
не лі чы ла ся фут боль най кра і-
най, і па ра жэн не ад паў ноч ных 
су се дзяў ус пры ма ла ся як да-
насць. Ін шая сі ту а цыя бы ла ў 
фі на ле чэм пі я на ту све ту-1998. 
Не су мнен на, бра зіль цы лі чы-
лі ся фа ва ры та мі, і па ўсёй 
кра і не яшчэ да па чат ку вы-
ра шаль на га па ядын ку па ча лі 
ўжо рых та вац ца да свя точ ных 
ме ра пры ем стваў. Але ў фі на-
ле Ра нал да і кам па нія, мяк ка 
ка жу чы, не змаг лі па цвер дзіць 
свой фа ва рыц кі ста тус, са сту-
піў шы фран цу зам 0:3. Гэ тае 
па ра жэн не на той мо мант ста-
ла са мым буй ным для Бра зі ліі 
на мун дзі я лях.

Сё ле та «жоў та-зя лё ныя» 
пе ра кры лі гэ ты ан ты рэ корд. 
Пас ля фі наль на га свіст ка ў 
пер шым паў фі наль ным мат-

чы скла да на бы ло па ве рыць 
у ліч бы на таб ло — 7:1. Ад-
куль узяў ся гэ ты «ва да спад» 
га лоў у пер шым тай ме? Як 
топ-збор ная толь кі за шэсць 
хві лін маг ла пра пус ціць ча ты-
ры мя чы? Пра вал бра зіль цаў у 
цэнт ры по ля, са праў ды, цяж ка 
па тлу ма чыць. Ця пер за ста ец-
ца толь кі кан ста та ваць факт: 
ні ко лі ра ней у плэй-оф чэм пі-
я на таў све ту, якія па чы на лі ся 
з гру па вых тур ні раў, не бы ло 
та кіх раз гром ных пе ра мог. Ды 
і больш буй ная бы ла толь кі ад-
на. У да лё кім 1938 го дзе тур-
нір па чы наў ся з 1/8 фі на лу, а 
ўжо ў чвэрць фі на ле Шве цыя 
рас пра ві ла ся з Ку бай — 8:0. 
Толь кі ў гэ тай гіс то рыі га лоў-
ныя дзе ю чыя асо бы — зу сім 
не топ-збор ныя...

Што ні ка жы, шка да і бра-
зіль скіх фут ба ліс таў, і тым 
больш — мяс цо вых ба лель-
шчы каў, якія са сля за мі на 
ва чах на зі ра лі за па ра жэн нем 
сва ёй любімай збор най, і вя лі-
ка га трэ не ра так са ма шка да. 
Лу іс Фі лі пэ Ска ла-
ры (га лоў ны трэ нер 
збор най Бра зі ліі — 
Аўт.), як са праўд ны 
ка пі тан ка раб ля, 
які то не, пай шоў 
на дно ра зам з экі-
па жам, пры знаў шы 
сваю ві ну за па ра-
жэн не: «Ха чу па-
пра сіць пра ба чэн-
ня за гэ ты вы нік. 
Усё вы ра шы ла ся 
ў тыя хві лі ны, ка лі 
мы пра пус ці лі тры 

га лы за ча ты ры хві лі ны. Пас ля 
пер ша га пра пу шча на га мя ча 
ка ман да стра ці ла кант роль. Гэ-
та не нар маль на, але та кое зда-
ра ец ца. У нас вель мі ма ла дая 
ка ман да, 14-15 гуль цоў з якой 
згу ля юць на на ступ ным чэм пі-
я на це све ту. І гэ тае жу дас нае 
па ра жэн не па він на стаць уро-
кам для хлоп цаў».

А збор ная Гер ма ніі ця пер, 
да рэ чы, вый шла ў лі да ры па 
коль кас ці за бі тых мя чоў на 
чэм пі я на тах све ту, апя рэ-
дзіў шы як раз бра зіль цаў (221 
су праць 220). Вось та кая ня-
мец кая праг ма тыч насць! Ха-
ця, зда ец ца, і са мім ге ро ям 
«бун дэнс ман шафт» бы ло ня-
ём ка за та кі вы нік... Зрэш ты, 
гэ та ўжо не іх праб ле мы.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ
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СЛЁ ЗЫ ПАД БРА ЗІЛЬ СКІМ 
НЕ БАМ
Гас па да ры мун дзі я лю па цяр пе лі са мае буй ное па ра жэн не Гас па да ры мун дзі я лю па цяр пе лі са мае буй ное па ра жэн не 
ў сва ёй гіс то рыіў сва ёй гіс то рыі

Бра зіль скія ба лель шчы кі са сля за мі на ва чах 
на зі ра лі за па ра жэн нем любімай збор най.

У інтэрнэце з'явілася шмат карцінак 
з нагоды гэтага буйнога паражэння.

10
ліпеня

НА РО ДЖА НЫЯ

Ад лу ча насць — іх звы чай ны стан. Гэ та 
эк стра ар ды нар ныя асо бы, апан тан ыя 
імк нен нем да пос пе ху. Па раст кі 
спа гад лі вас ці, ус пры маль нас ці 
зна хо дзяць у ду шах гэ тых лю дзей 
жы ва твор ную гле бу. Ка лі раз мо ва 
ідзе пра не аб ход насць пе ра мя шчэн ня 

па служ бо вай лес ві цы, яны рас праў ля юць 
пле чы і пра яў ля юць ся бе ма гут на і яск ра ва, ха ця 
гэ та спа кой ныя лю дзі, якія ад да юць пе ра ва гу 
маг чы мас ці на зі раць і дзей ні чаць не та роп ка. Яны 
пры но сяць ся бе ў ах вя ру ін шым і па збя га юць 
су тык нен ня з рэ ча іс нас цю, што мо жа стаць для іх 
ма раль най стра тай. Яны не ба яц ца вы каз ваць свой 
пункт гле джан ня і ро бяць гэ та заў сё ды так тоў на.

Ва ен ныя звя ра юць га-
дзін ні кі:

— Зна чыць, заўт ра збор 
у 10 га дзін. У ка го га дзін нік 
элект рон ны — у ты ся чу!

Злоў ле ны ры бак з раз ма-
хам рук больш за тры мет-
ры!

— Што ты атры маў на 
дзень на ра джэн-
ня?

— Элект рыч ны 
цяг нік і па кар ку ад 
баць кі, та му што я 
не ха цеў даць яму 
па гу ляць.

У са на то рыі па 
шмат лі кіх прось бах 
ад па чы валь ні каў ар-
га ні за ва лі свя та з 
кон кур са мі — хто вы-

п'е больш га рэл кі і хто скры-
віць са мы стра шэн ны твар.

Пер шы кон курс з-за за-
кан чэн ня ін вен та ру вый граў 
элект ра ман цёр Пят ро віч, які 
па не да гля дзе ад мі ніст ра цыі 
ўмуд рыў ся вы сту піць пер-
шым.

Дру гі кон курс, без умоў на, 
вый граў сан тэх нік Сця па ныч, 
ка лі яму ска за лі, што ён спаз-
ніў ся на пер шы кон курс.

Махнём 

нягледзячы!

ФактФакт  ��

У кі но 
з Ры ба ком

11 лі пе ня ў кі на тэ ат ры 
«Мір» на «Сла вян скім ба-
за ры ў Ві цеб ску» прой дзе 
даб ра чын ная ак цыя — па-
каз мульт філь ма «Як пры-
ру чыць цмо ка-2» для вы-
ха ван цаў дзі ця чых да моў 
і школ-ін тэр на таў. Спе цы-
яль ным гос цем бу дзе пе-
ра мож ца «Еў ра ба чан ня-
2009» Аляк сандр Ры бак.

Зу сім ня даў на ар тыст па-
чаў су пра цоў ніц тва ў ад ной з 
вя ду чых кі на кам па ній све ту 
«Dream Works». Аляк сандр, 
які агуч ваў га лоў на га ге роя 
па пу ляр най ані ма цый най 
стуж кі «Як пры ру чыць цмо ка» 
ў нар веж скай вер сіі, так на-
тхніў ся сю жэ там, што на пі саў 
пес ню «Іnto a Fantasy», якая 
ў вы ні ку ста ла са ўндтрэ кам 
дру гой част кі мульт філь ма. З 
прэ зен та цы яй клі па на гэ тую 
пес ню нар веж скі му зы кант 
бе ла рус ка га па хо джан ня пра-
ехаў па роз ных кра і нах све ту і 
ця пер за ві таў на ра дзі му. Тым 
больш, з на шай кра і най звя за-
ны і най блі жэй шыя твор чыя 
пла ны Ры ба ка: уво сень ён 
пла нуе пра вес ці ў роз ных га-
ра дах се рыю май стар-кла саў 
і су мес ных кан цэр таў з мяс цо-
вы мі дзі ця чы мі ар кест ра мі.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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