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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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Месяц
Поўня 19 красавіка.

Месяц у сузор’і Казярога.

16 25 красавіка 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

25 КРА СА ВІ КА

1889 год — на ра дзіў ся Ге ор гій 

Фё да ра віч Мір чынк, бе ла-

рус кі ге о лаг, ака дэ мік НАН, пра фе сар. 

У 1912 го дзе скон чыў Мас коў скі ўні вер сі-

тэт. З 1918 го да пра фе сар гэ та га ўні вер-

сі тэ та, а з 1934-га — за гад чык ад дзе ла 

Ін сты ту та геа ла гіч ных на вук АН СССР. Аў тар больш як 

110 на ву ко вых прац, пры све ча ных стра ты гра фіі і па леа-

гра фіі плей ста цэ ну роз ных ра ё наў СССР. Склаў пер шую 

кар ту чац вяр ціч ных ад кла даў еў ра пей скай част кі СССР. 

Вы ву чаў тэ ры то рыю Бе ла ру сі, дзе вы зна чыў ад кла ды 

трох ле да ві ко вых эпох. Зай маў ся вы яў лен нем ра до ві шчаў 

бу даў ні чых ма тэ ры я лаў на ўсхо дзе БССР, праб ле май 

во да за бес пя чэн ня Мін ска. У 1941 го дзе арыш та ва ны, 

у 1942-м па мёр у тур ме. Рэ абі лі та ва ны ў 1990 го дзе.

1914 год — на ра дзіў ся Ле а нід Ся мё на віч Лап цеў, 

удзель нік вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец-

ка-фа шысц кіх за хоп ні каў у га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны, 

Ге рой Са вец ка га Са ю за. Ка ман дзір ад дзя лен ня су вя зі 

ар ты ле рый ска га пал ка яф рэй тар Лап цеў вы зна чыў ся пры 

фар сі ра ван ні Дняп ра ў Ло еў скім ра ё не ў каст рыч ні ку 1943 

го да. Пад аг нём пра ціў ні ка трой чы пе ра плы ваў ра ку, каб 

на вес ці і вы пра віць лі нію су вя зі. За гі нуў у баі ў 1943-м.

1859 год — па ча лі ся ра бо ты 

па бу даў ніц тве Су эц ка га 

ка на ла — суд на ход на га бяс шлю за ва га 

мар ско га ка на ла на паў ноч ным ус хо дзе 

Егіп та, які меў на мэ це злу чэн не Між-

зем на га і Чыр во на га мо раў, — ад ной з 

най важ ней шых у све це вод ных ар тэ рый.

1910 год — дзень на ра джэн ня Мі кі ты Фё да ра ві ча 

Ка ра цу пы, са вец ка га па гра ніч ні ка, за сна-

валь ні ка са вец кай шко лы па гра ніч ні каў і сле да пы таў, 

Ге роя Са вец ка га Са ю за. Удзель ні чаў у 120 су тык нен нях 

з во ра гам, жы вы мі за тры маў 338 і зні шчыў 129 па ру шаль-

ні каў мя жы. Па мёр у 1994 го дзе.

1920 год — на ступ лен нем поль скіх вой скаў на 

Кі еў па ча ла ся са вец ка-поль ская вай на. 

18 са ка ві ка 1921 го да быў пад пі са ны Рыж скі мір ны да-

га вор, па ўмо вах яко га бы ла ўста ля ва ная мя жа па між 

РСФСР і Поль шчай (да Поль шчы ады хо дзі лі За ход няя 

Укра і на і За ход няя Бе ла русь), а так са ма ўста ноў ле ны 

дып ла ма тыч ныя і ганд лё выя ад но сі ны.

1940 год — на ра-

дзіў ся Мі ха іл 

Ко на наў, са вец кі і ра сій скі 

ар тыст тэ ат ра і кі но, на род-

ны ар тыст РСФСР. Зняў ся 

больш чым у 60 кі на філь-

мах, у тым лі ку ў кар ці нах 

«На чаль нік Чу кот кі», «Вя лі кі пе ра пы нак», «На вай не як 

на вай не» і мно гіх ін шых. Па мёр у 2007 го дзе.

1945 год — 25 кра са ві ка ў го ра дзе Сан-Фран-

цыс ка (ЗША) па ча ла ся кан фе рэн цыя 

50 дзяр жаў — за сна валь ніц Ар га ні за цыі Аб' яд на ных 

На цый (ААН). 26 чэр ве ня та го ж го да быў пад пі са ны 

Ста тут ААН.

1954 год — аме ры кан скі да след чы цэнтр кам-

па ніі «Бэл тэ ле фон» аб' явіў аб ства рэн ні 

со неч най ба та рэі. З гэ та га ча су па ча ла ся паў пра вад ні-

ко вая со неч ная энер ге ты ка.
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УСМІХНЕМСЯ
Жон ка — му жу:

— У мя не да ця бе тры 

прось бы, два кап ры зы і 

адзін уль ты ма тум.

Па чы наю ра ні цу з сі ла-

вой трэ ні роў кі — вы ціс каю 

зуб ную па сту з цю бі ка.

— Ты п'еш?

— Па-пер шае — я ста ра-

юся кі нуць, па-дру гое — на-

лі вай!

А вы ве да лі, што World 

of Tanks пры ду ма ла ста-

рая дзеў ка? Так і ска за ла: 

«У мя не му жы ка ня ма, і ў 

вас НЕ БУ ДЗЕ!»

— На за ві це ва шыя сла-

быя ба кі.

— Пят ка.

— А, гэ та вы, Ахі лес!

Са праўд ны муж чы на па-

ві нен зра біць тры рэ чы:

1. Па ды сці да бан ка-

ма та.

2. Уста віць карт ку.

3. Пе ра вес ці гро шы 

жон цы.

Не фар матНе фар мат

Фота Максіма ШАСТАКОВА.

Мі ну лы ты дзень вы даў ся та кі ба га-

ты на па дзеі, што кож ная з іх вар тая 

не толь кі ка лон кі, але і ар ты ку лаў з 

пра ця гам, грун тоў ных асэн са ван няў, 

раз важ лі вых ка мен та ры яў. Пра кож-

ную ха це ла ся на пі саць асоб на. Ды 

кож ная на ступ ная кры ху за сла ня ла 

па пя рэд нюю... На па чат ку мінулага 

тыд ня свой юбі лей ад зна чы ла Ала Пу-

га чо ва. Пра віль ней ска заць, 70-год-

дзе пры ма дон ны са вец кай эст ра ды 

ад зна ча ла ўся бы лая вя лі кая кра і на.

Не, яна ма лай чы на. Ра сій ская плас-

тыч ная хі рур гія так са ма ака за ла ся на 

вы шы ні. Ды і шмат лі кія ма са жыс ты-

ві за жыс ты не дар ма хлеб ядуць. За-

ад но ўсім нам, ка бе там за... — урок. 

Тут жа «фіш ка» не толь кі ў тым, як 

на цяг нуць ску ру і па да браць гар дэ-

роб, каб 70-га до вая жан чы на вы гля-

да ла на со рак пяць. Тут са мае важ нае 

яе ўлас нае ўспры ман не і ад чу ван не: 

ма ла дая ма ці, трэ ба ад па вя даць. Ды 

што там ка заць, яе жыц цё — гэ та яе 

вы бар. Яна ж ні чо га не ўкра ла, ні ко га 

не па крыў дзі ла. Мне па да ец ца, што 

гэ тай сва ёй но вай сям' ёй Ала ні бы 

ўва со бі ла ма ру мно гіх і мно гіх лю дзей 

пра жыць жыц цё двой чы. Ра ней гэ та 

бы ло ха рак тэр на вы ключ на для муж-

чын. Ну, на прык лад, пра жыў у шчас-

лі вым шлю бе са сва ёй ад на курс ні цай 

плюс мі нус двац цаць га доў, дзе ці пад-

рас лі. По тым за ка хаў ся, ажа ніў ся з 

ма ла дой: но выя пе ра жы ван ні, но выя 

эмо цыі, но выя дзе ці. Ні бы жыц цё на-

ноў. Роз ныя бы ва юць фі на лы ў зга-

да най гіс то рыі, але бу дзем га ва рыць 

пра леп шае. Так і Ала Ба ры саў на, 

ду маю, яшчэ па ра ду ец ца жыц цю, 

пад га дуе дзя цей. А тое, што пра яе 

так шмат га во раць і праў ды, і плё так, 

гэ та так са ма яе вы бар. Не здар ма ж 

усе ка на лы дні тры да па дзеі тру бі лі 

толь кі пра юбі лей.

Мо жа і да лей га ва ры лі б, але на-

ві на з Па ры жа ве ча рам па ня дзел ка 

за сла ні ла ўсе ін шыя. Га рэў Нотр-

Дам. Ця пер ужо ма гу ска заць, што 

па шчас ці ла там быць у 2011 го дзе. 

І гэ ты са бор Па рыж скай Бо жай Ма ці 

вы гля даў не чым на кшталт веч нас ці, 

не па хіс нас ці. Да стат ко ва ска заць, 

што на ўва хо дзе ні хто не пра вя раў 

змес ці ва су мак, як, на прык лад, пры 

на вед ван ні Луў ра. Гэ та ж храм, ту-

ды лю дзі ідуць ма ліц ца, а не толь-

кі гля дзець, як мы, ту рыс ты. Та ды, 

да рэ чы, бы ла ня дзе ля, у Нотр-Да ме 

іш ла служ ба. Але тая жмень ка вер-

ні каў на ча ле са свя та ром вы гля да ла 

ні бы яшчэ ад на гру па ту рыс таў на 

фо не пра сто ры хра ма. З ура жан няў 

за ста ло ся ў па мя ці, што са бор вель мі 

вя лі кі, яго не абы дзеш і за 10 хві лін 

па пе ры мет ры, ка лі не іс ці под бе гам. 

Яшчэ пом ню яго вы ра та валь ную пра-

ха ло ду, бо на ву лі цы ста я ла спё ка 

за трыц цаць. Пад ты мі змроч ны мі 

і ве ліч ны мі скля пен ня мі ні бы за па-

воль ваў ся час, агорт ваў спа кой. Спа-

да ба ла ся, што не трэ ба бы ло ста яць 

у чар зе, каб ку піць свеч ку. Яны ля-

жа лі на спе цы яль ным пры ста са ван ні 

ледзь не на кож ным кро ку. По бач бы-

лі скрын кі, ку ды мож на кі нуць адзін 

аль бо два еў ра. А мо жаш за па ліць 

свеч ку і так, ні хто ця бе не кант ра люе: 

ты ж у бос кім хра ме, а не ў ганд лё-

вым цэнт ры.

Мы бы лі зму ча ныя пас ля да ро гі, 

а Нотр-Дам стаў пер шым аб' ек там 

на вед ван ня. І гэ та, вя до ма, не леп-

шы спо саб зна ём ства са сла ву тас ця-

мі та ко га маш та бу. Та ды зда ва ла ся, 

вось не ка лі пры еду сю ды зноў, каб 

ня спеш на па ха дзіць, пры гле дзец ца 

да ўні каль на га пом ні ка ра бо ты ся-

рэд ня веч ных май строў... Лепш бы-

ло б пры яз джаць не ле там, ка лі на 

вост раў Сі тэ мо рам ця чэ па ток лю-

дзей. А ця пер ду маю, доб ра, што та-

ды па бы ва ла. І ве да е це, што мя не 

най больш ура зі ла ця пер, ка лі той 

па жар транс лі ра ва лі ва ўсім све це? 

Па ры жа не. Яны пла ка лі ра зам, спя-

ва лі ма літ вы ра зам. Ра зам пра сі лі 

не ба за свой Нотр-Дам. Яны лю бяць 

свой Па рыж. Та му ве рыц ца, што ад-

но вяць сваю і су свет ную сла ву тасць. 

І з'явяцца ў са бо ры Па рыж скай Бо жай 

Ма ці сіс тэ ма па жар най бяс пе кі больш 

на дзей ная і су час ная, чым тая, што 

да зво лі ла вы пад ко ва му па жа ру за 

ка рот кі час ледзь не ўшчэнт спа ліць 

на бы так ча ла вец тва. А мо жа, ві на-

ва ты сла ву ты ча ла ве чы фак тар, бо 

ней кі ра монт нік пра іг на ра ваў пра ві лы 

бяс пе кі. І вось вам за да ча: што мо жа 

адзін не хля мя жы ра ба ця га су праць 

васьмісотпяцідзесяцігадовай му ра ва-

най глы бы?

Ча сам ча ла век мо жа мно гае. Дэ-

ман стра цы яй та кой маг чы мас ці ста-

ла яшчэ ад на гран ды ёз ная па дзея 

мі ну ла га тыд ня, якая пе ра клі ка ец ца 

з на зва най мною пер шай. Пе ра мо га 

Зя лен ска га. Ска жа це — не пе ра клі-

ка ец ца? Як па гля дзець. На род лю біць 

сва іх ку мі раў: эст рад ных, кі нош ных, 

спар тыў ных. Лі чу, што ў пер шым ту-

ры су се дзі вы бра лі кі на ге роя — на-

стаў ні ка Га ла ба родзь ку, а ў дру гім 

ужо га ла са ва лі за кан ды да та Зя-

лен ска га. Ма ла па мя таю, бо бы ла ў 

пер шым ці дру гім кла се, най больш 

з рас ка заў ве даю, як увесь Са вец кі 

Са юз са чыў за пры го да мі раз вед чы-

ка Шцір лі ца пад час прэм' е ры, жыц цё 

за мі ра ла на час чар го вай се рыі. Ну, 

а каб та ды бы лі маг чы мыя вы ба ры, і 

ак цёр Ці ха наў вы лу чыў сваю кан ды-

да ту ру, спраг на за ваць пра цэн таў 90 

ня цяж ка. Так і тут, лю дзі па ве ры лі ў 

ство ра ны ар тыс там воб раз, сва і мі 

га ла са мі пад пі са лі ся пад веч най ма-

рай аб сум лен ні, спра вяд лі вас ці. І ця-

пер Ула дзі мі ру Аляк санд ра ві чу трэ ба 

апраўд ваць спа дзя ван ні. Цяж кі крыж 

ён на ся бе ўзва ліў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ПА ДЗЕІ,
або У по шу ках тэ мы


