
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Дар'і, Еўдакіі, Марыі, 
Ноны, Сямёна.
К. Алены, Браніславы, 
Ілоны, Браніслава.

Месяц
Маладзік 21 жніўня.

Месяц у сузор’і Рака.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.53 20.32 14.39

Вi цебск — 5.39 20.26 14.47

Ма гi лёў — 5.43 20.22 14.39

Го мель — 5.44 20.15 14.31

Гродна — 6.09 20.47 14.38

Брэст — 6.14 20.43 14.29
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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 Анатоля КЛЕШЧУКА.

УСМІХНЕМСЯ
А мы ўсе маг лі б круг-

лы год пла ваць, ля жаць на 
пяс ку і ні чо га не ра біць, ка-
лі б пай шлі не ад мал пы, а 
ад кра ка дзі ла.

Адэ са, двое сяб роў.

— Што ты, Фі ма, хо дзіш 
тут з пе ра со ле ным тва рам, 
што-не будзь зда ры ла ся?

— Так. Ро за знай шла на 
ма ёй ка шу лі след ад губ ной 
па ма ды.

— Гэ та жах!

— Яшчэ які... Трэ ці дзень 
хо дзіць за мной з фра зай 
«Ха чу та кую ж!»

Зра біў пяць па ды хо даў 
па пяць дзя сят і ад чу ваю 
ся бе вы дат на. Мой сак рэт 
у тым, што я за мя ніў пры-
ся дан ні на кань як.

У марш рут цы:

— Коль кі та бе яшчэ 
ехаць?

— Дзве пес ні дак лад на.

18 ЖНІЎ НЯ

1572 год — Фран цыя дру гой па ло вы ХVІ ста год дзя 
бы ла ахоп ле на гра ма дзян скі мі вой на мі, якія 

раз га рэ лі ся па між ка то лі ка мі і пра тэ стан та мі-каль ві ніс та мі 

(гу ге но та мі). Кі раў ні ка мі ва ро жых ба коў бы лі ка ра на ва ныя 

асо бы і арыс та кра тыч ная элі та. Фран цуз ская ды нас тыя 

Ва луа (ка роль Карл ІХ і яго ма ці Ка ця ры на Ме ды чы), а так-

са ма ся мей ства Гі заў (ла та-

рынг скіх гер ца гаў) ста я лі на 

ча ле ка то лі каў. Бур бо ны — 

кі раў ні кі кар лі ка вай На ва ры, 

раз ме шча най ка ля па меж жа 

Фран цыі і Іс па ніі, бы лі лі да ра-

мі гу ге но таў. Ма ла ды ка роль 

Ген рых На вар скі меў муд ра га 
да рад цу — во пыт на га пал ка-
вод ца і па лі ты ка ад мі ра ла Ка ліньі, най больш аў та ры тэт на га 

з кі раў ні коў гу ге но таў. У су вя зі з «ні чы ёй» пас ля чар го вай 

вай ны па ча лі ся пе ра га во ры. Яны за вяр шы лі ся мір ным па-

гад нен нем, «зма ца ва ным» ды нас тыч ным шлю бам Ген ры ха 

На вар ска га і ка ра леў скай сяст ры Мар га ры ты Ва луа. На іх 

вян чан не 18 жніў ня 1572 го да ў Па рыж з'е ха ла ся ўся гу-

ге ноц кая арыс та кра тыч ная элі та. Ад нак вя сель ныя свя ты 

пе ра пы ні лі ся ноч чу 24 жніў ня, ка лі ад бы ла ся кры ва вая 

раз ня гу ге но таў, учы не ная па рыж скі мі ка то лі ка мі на ча ле 

з Ка ця ры най Ме ды чы і гер ца гам Ген ры хам Гі зам, вя до мая 

ў гіс то рыі як Вар фа ла ме еў ская ноч.

1750 
год — на ра дзіў ся Ан то ніа Саль е ры (1750—

1825), італь ян скі кам па зі тар, адзін з за сна-

валь ні каў вен скай Кан сер ва то рыі та ва рыст ва сяб роў му-

зы кі. Аў тар шмат лі кіх опер.

1824 год — на ра дзіў ся П'ер Мар тэн (1824—1915), 

фран цуз скі ме та лург, які рас пра ца ваў но вы 

спо саб атры ман ня лі той ста лі ў по лым най рэ ге не ра тыў-

най пе чы.

1887 год — Мін ская га рад ская ду ма ад на га лос-

на пры ня ла ра шэн не аб уз вя дзен ні бу дын ка 

га рад ско га тэ ат ра, пад бо ры мес ца пад яго, вы лу чэн ні з 

каз ны 5 ты сяч руб лёў і збо ры доб ра ах вот ных ах вя ра ван-

няў. У кан чат ко вым вы ні ку тэ атр вы ра ша на бы ло бу да-

ваць на ра гу Аляк санд раў ска га скве ра, на скры жа ван ні 

ву ліц Пад гор най (ця пер — К. Марк са) і Пет ра паў лаў скай 

(Ф. Эн гель са).

Ге ор гій МАР ЧУК, пісь мен нік, сцэ на рыст, дра ма тург:

«Без да бры ні мы не лю дзі, а го лыя дрэ вы».

НЯ ДАЎ НА, па куль бы ла на пра цы, 

мне на дзве ры ква тэ ры па пер ку 

на ля пі лі. Па ве дам лен не аб тым, што ў 

до ме бу дуць пра во дзіць оп та ва лак но, 

што трэ ба звя зац ца са спе цы я ліс там 

тэ ле фо не, каб да мо віц ца на час пра-

вя дзен ня ра бот. Па пер ка бы ла з фір-

ма вым ла га ты пам «Бел тэ ле ка ма», але 

вось ну мар, па якім вар та бы ло звя зац-

ца, на ле жаў ад на му з ма біль ных апе-

ра та раў... На сця ро жыў шы ся, я на бра ла 

ну мар кол -цэнт ра «Бел тэ ле ка ма» і па ці-

ка ві ла ся, ці са праў ды яны мяр ку юць у 

нас у жніў ні тое оп та ва лак но цяг нуць. 

Атры маў шы ста ноў чы ад каз, па ці ка ві-
ла ся, ча му не па кі ну лі для су вя зі «свой» 
ну мар. «Каб ляг чэй бы ло звя зац ца, — 
ад ка за ла апе ра тар. — Не вы, да рэ чы, 
пер шая тэ ле фа ну е це. За ліш не піль ны 
на род у нас стаў...»

На іў ная дзяў чы на, яна не ве дае, на-
пэў на, якой ца ной гэ та піль насць да ец-
ца. Пі ша гэ та ўла даль ні ца цу да-кас ме-
ты кі, куп ле най, ні бы пад гіп но зам, за 
аст ра на міч ную су му (спе цы яль на яе 
не на зы ваю, а то мая ма ма стра ціць 
пры том насць). А яшчэ я без пя ці хві лін 
гас па ды ня вок наў з су перруч ка мі і су-
перме ха ніз ма мі, якія за стра ху юць і ад 
ад крыц ця дзі цем, і ад па дзен ня кош кі, і 
ад зла дзе яў — ка лі яны рап там з ву лі цы 
за хо чуць аб ра ба ваць мае апарт амен ты 
на сё мым па вер се. Да га вор на ўста ноў-
ку цу да-рыш тун ку (на су му больш за 
сто руб лёў) і сён ня ля жыць ся род да-
ку мен таў як за сця ро га на ўсё ас тат няе 
жыц цё. Бо ка лі ў пер шым вы пад ку (з 
кас ме ты кай) усё бы ло тон ка псі ха ла-

гіч на сыг ра на на жа но чай ду рас ці (што 

па ро біш, ча сам «блан дзі ніс тыя» ге ны 

ўсё-ткі бя руць верх, як ні су пра ціў ляй ся), 

дык у дру гім — з вок на мі — «ле галь ныя 

мах ля ры» раз ліч ва лі перш за ўсё на за-

ко на па слух мя насць.

ЯНЫ па зва ні лі на хат ні тэ ле фон ле-

тась уво сень, пас ля та го як пас ля 

шмат лі кіх па дзен няў дзя цей з вы шы ні 

След чы ка мі тэт вы сту піў з іні цы я ты вай 

аба вя заць вы твор цаў уста наў лі ваць на 

вок нах за пор ныя ме ха ніз мы. Жан чын-

ка, якая зва ні ла, вет лі ва ўспом ні ла гэ-

ты факт і ска за ла, што яны су мес на з 

ЖЭ Сам пра вод зяць да сле да ван ні ўжо 
ўста ноў ле ных вок наў, каб вы ка наць рэ-
ка мен дыі СК. І та му про сяць да зво лу 
аб са лют на бяс плат на (!) па гля дзець, 

якая сі ту а цыя з ма і мі бал кон ны мі ра-

ма мі... Вы б не да зво лі лі? Вось і я пра 

тое ж.

Аб тым, як «бяс плат ная ка мі сія па 

вы ка нан ні да ру чэн няў След ча га ка мі-

тэ та» знай шла ў ма іх амаль но вых вок-

нах хі бы больш чым на сто руб лёў і як 

яны ўга ва ры лі маю вель мі асця рож ную 

не да вер лі вую ма му (я бы ла на пра цы) 

пад пі саць да га вор на гэ ту су му, рас-

каз ваць, ду маю, за ліш не: пра гэ та ўжо 

цэ лыя да ку мен таль ныя філь мы па зды-

ма лі. Ура та ва ла ад да рэм на га мар на-

ван ня гро шай (бо на са мрэч уста ноў ка 

тых за пор ных дзі во саў каш туе ўтрая 

менш) толь кі тое, што да га вор быў пад-

пі са ны не ўлас ні кам ква тэ ры. Аб чым я 

і па ве да мі ла асаб лі ва на стой лі вым вы-

ка наў цам за ка зу, якія не да ва лі па тэ ле-

фо не спа кою ні днём, ні поз на ўве ча ры. 

Ад ча пі лі ся толь кі пе рад Но вым го дам, 

ка лі на хаб ны ма ла ды ча ла век (пэў на, 

ужо ад рос па чы, што гро шай не бу дзе) 

па чаў па гра жаць, што па скар дзіц ца на 

мя не... у След чы ка мі тэт. Па чуў шы ў 

ад каз, што я лі та раль на заўт ра ж зраб-

лю тое са мае, хло пец ху цень ка па клаў 

труб ку. Больш пра руч кі і за по ры я не 

чу ла, так і жы ву, не ба ра ка, з не дас ка-

на лы мі вок на мі...

А на «руп ліў цаў на шай бяс пе кі» да-

гэ туль упын ку ня ма. Ня даў на афі цый ны 

прад стаў нік След ча га ка мі тэ та Сяр гей 

Ка ба ко віч рас каз ваў, што «акон шчы кі» 

і сён ня пры кры ва юц ца ні бы та рас па ра-

джэн нем СК аб уста ноў цы ад мыс ло вых 

за сце ра галь ных ме ха ніз маў. Аб чым 

улас на ў Ка мі тэт па ве дам ля юць лю дзі, 

якія не ве раць мах ля рам на сло ва. І та-

кіх, трэ ба ска заць, усё больш: улас ны 

до свед, «пры го ды» сва я коў, зна ё мых 

ці ге ро яў сю жэ таў на тэ ле ба чан ні та му 

спры я юць. Але па-ра ней ша му зна хо-

дзяц ца вель мі за ко на па слух мя ныя, але 

не менш да вер лі выя гра ма дзя не, якія 

ве раць мах ля рам-спе ку лян там толь-

кі та му, што рыш ту нак для вок наў тыя 

«ўцюх ва юць», пры кры ва ючы ся След-

чым ка мі тэ там, а ча ра дзей ныя філь тры 

для ва ды — рас па ра джэн нем гар вы кан-

 ка ма ці якой ін шай мяс цо вай ула ды. 

І ка лі ў Мін ску ста ліч ныя жы ха ры, у якіх

больш ін фар ма цыі, усё час цей да юць ім 

ад ва рот па ва рот, дык у рэ гі ё нах па доб-

ны пад ман квіт нее.

А мах ля ры тым ча сам не спяць у шап-

ку. Сяст ра, якая жы ве ў ста ліч най 

Чы жоў цы, рас ка за ла пра «спе цы я ліс-

та ІТ-тэх на ло гій», які, су нуў шы ў твар 

ней кае «рас па ра джэн не», на хаб на лі та-

раль на ўвар ваў ся ў ква тэ ру і па чаў пра-

вя раць кам п'ю тар ныя злу чэн ні. Вер дыкт 

быў та кі: усё трэ ба мя няць, а яшчэ трэ ба 

ўста на віць на кам п'ю тар но вы ан ты ві-

рус. Гас па ды ні па шан ца ва ла: аку рат у 

іх фір мы сён ня за кан чва ец ца лет няя 

ак цыя, па якой на поў ны па кет зніж ка 

трыц цаць пра цэн таў. Да га вор пад пі саць 

і ра бо ты вы ка наць мож на прос та за раз. 

Абы дзец ца ін фар ма цый ная бяс пе ка зу-

сім у не вя лі кую су му — сто пяць дзя сят 

руб лёў... Мая На тал ля, са ма спе цы я ліст 

у сфе ры вы со кіх тэх на ло гій, толь кі па-

смя я ла ся ды па ра і ла «ка ле гу» як ма га 

хут чэй па кі нуць яе ква тэ ру, што той ху-

цень ка і зра біў. За тое су сед ка ўве ча ры з 

го на рам ёй рас каз ва ла, як «па ля чы ла» 

свой кам п'ю тар і па ста ві ла на яго най-

ноў шую ахо ву «за ка пей кі».

НЕ КАЛЬ КІ дзён та му на сай це «Бел-

энер га» з'я ві ла ся на ступ нае па пя-

рэ джан не: «Апош нім ча сам з'я ві лі ся 

вы пад кі пад ма ну гра ма дзян мах ля ра мі, 

якія прад стаў ля лі ся ра бот ні ка мі энер га-
збы ту і элект ра се так. Ашу кан цы, пры-
кры ва ючы ся рэ пу та цы яй энер га за бес-
пя чаль ных ар га ні за цый (Мінск энер га, 
Го мель э нер га, Ві цеб скэ нер га і г. д.), 
на вяз ва юць гра ма дзя нам ака зан не 
та кіх па слуг як: за ме ры на пру жан ня 
ў элект рыч най сет цы, пра вер ка пра-
віль нас ці ра бо ты лі чыль ні ка, за ме на 
аў та ма тыч ных вы клю чаль ні каў, пас ля 
ні бы та «бяс плат на га» агля ду пра па ну-
юць за клю чыць да га вор на ака зан не 
плат ных па слуг». Пар тал па пя рэдж вае: 
усе «афі цый ныя» энер ге ты кі апра ну-
тыя ў фор му, ма юць па свед чан не ад па-
вед на га ўзо ру (апіс ва ец ца пад ра бяз на, 
якая ме на ві та ін фар ма цыя ў ім па він на 
змя шчац ца). Але ці мно гія бу дуць пры-
гля дац ца да той фор мы, ка лі ў дзве-
ры па зво ніць вет лі вы ча ла век і ска жа 

ра зум ныя сло вы аб бяс пе цы, аб тым, 

што гэ та на кант ро лі ва ўла ды, аб гра-

ма дзян скай свя до мас ці?.. На ват ня ём-

ка не як пы таць у яго тое па свед чан не, 

праў да?

«Ах, пад ма нуць мя не ня цяж ка, я сам 

пад ман вац ца рад», — ус пом ніць тут не-
х та кла сі ка, не вель мі да рэ чы, бо Пуш кін
пі саў гэ та пра ка хан не. А вось ін шы кла-
сік, Бу лат Аку джа ва, тут аку рат да мес-
ца: «По ка живут на све те дураки, // Об-
ма ном жить нам, ста ло быть, с руки...»

ГЭ ТА не пра нас? Што ж, да вай це ў 

гэ та ве рыць...
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Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў  

«АХ, ПАД МА НУЦЬ МЯ НЕ НЯ ЦЯЖ КА...»
Роск віт мах ляр ства як ад ва рот ны бок на шай... за ко на па слух мя нас ці?


