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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 6.07 20.13 14.06
Вi цебск — 5.54 20.05 14.11
Ма гi лёў — 5.57 20.03 14.06
Го мель — 5.57 19.56 13.59
Гродна — 6.22 20.27 14.05
Брэст    — 6.26 20.24 13.58

Iмянiны
Пр. Фядоссі, Мікіты. 
К. Ксеніі, Марыі, Юліі, Бенядзікта.

Месяц
Поўня 15 красавіка. 
Месяц у сузор’і Шаляў. 
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1934 год — ЦВК СССР сва ёй па ста но вай за-
цвер дзіў най вы шэй шую сту пень ад зна кі 

за за слу гі пе рад дзяр жа вай — га на ро вае зван не Ге-
роя Са вец ка га Са ю за. Ге рою Са вец ка га Са ю за ра зам 
з ме да лём «За ла тая Зор ка» ўру ча лі ся ор дэн Ле ні на і 
гра ма та Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са ве та СССР. Упер-
шы ню зван не Ге роя Са вец ка га Са ю за бы ло пры-
свое на 20 кра са ві ка 1934 го да са вец кім лёт чы кам за 
вы ра та ван не экі па жа па ра хо да «Ча люс кін». Зван не 
Ге роя Са вец ка га Са ю за пры свое на 12772 ча ла ве кам, 
у тым лі ку 494 бе ла ру сам (у іх лі ку 448 во і нам Вя лі кай 
Ай чын най вай ны). Гэ тай уз на га ро ды ўда сто е ны 88 
удзель ні каў пад пол ля і пар ты зан ска га ру ху Бе ла ру сі. 
Ім ёны Ге ро яў Са вец ка га Са ю за — во і наў-бе ла ру саў 
і ўра джэн цаў Бе ла ру сі, а так са ма за меж ных гра ма-
дзян, якія вы зна чы лі ся ў ба ях за Бе ла русь у га ды 
Вя лі кай Ай чын най вай ны, уве ка ве ча ны ў ме ма ры-
яль най за ле Бе ла рус ка га дзяр жаў на га му зея гіс то рыі 
Вя лі кай Ай чын най вай ны.

1945 год — па ча ла ся Бер лін ская на сту-
паль ная апе ра цыя. Гэта ад на з апош-

ніх стра тэ гіч ных апе ра цый 
са вец кіх вой скаў на еў ра-
пей скім тэ ат ры ва ен ных 
дзе ян няў Дру гой су свет-
най. Удзел у ёй пры ня лі 
тры фран ты: 1-ы Бе ла рус кі 
(Г.К. Жу каў), 2-і Бе ла рус-
кі (К.К. Ра ка соў скі) і 1-ы 

Укра ін скі (І.С. Ко неў). За 23 дні — з 16 кра са ві ка 
па 8 мая 1945 го да — са вец кія вой скі пра су ну лі ся 
на за хад на ад лег ласць да 220 кі ла мет раў і за ня лі 
ста лі цу Гер ма ніі. З абод вух ба коў у біт ве пры ма ла 
ўдзел ка ля 3,5 міль ё на ча ла век, 52 ты ся чы гар-
мат і мі на мё таў, звыш 7000 тан каў і 11 ты сяч са-
ма лё таў. Па дзен не Бер лі на і стра та кі раў ніц твам 
Гер ма ніі здоль нас ці ар га ні за ваць аба ро ну пры вя лі 
да прак тыч на поў на га спы нен ня ар га ні за ва на га су-
пра ціў лен ня з бо ку ня мец кіх уз бро е ных сіл. Больш 
за 600 са вец кіх во і наў — удзель ні каў Бер лін скай 
апе ра цыі — бы лі ўда сто е ны зван ня Ге роя Са вец-
ка га Са ю за.

1948 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Пят ро-
віч Шпак, бе ла рус кі ву чо ны-эка на міст, 

док тар эка на міч ных на вук (1999), пра фе сар. Аў тар 
на ву ко вых прац па праб ле мах аграр ных ад но сін, 
ін вес ты цый най дзей нас ці ў га лі не сель скай гас па-
дар кі. Рас пра ца ваў кан цэп цыю аграр най рэ фор-
мы, якая па кла дзе на ў асно ву рэс пуб лі кан скай і 
аб лас ных пра грам рэ фар ма ван ня і ўдас ка на лен ня 
АПК Бе ла ру сі, яго пе ра хо ду да рын ка вай сіс тэ мы 
гас па да ран ня.

Фё дар ЯН КОЎ СКІ, лінг віст, пісь мен нік:

«У сту дэн та спрыт ны на ўцё кі ру бель».
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НА РО ДЖА НЫЯ

Ч
А ЛА ВЕК ся дзеў за 
пісь мо вым ста лом 
і ля ні ва па зі раў, як 
ад чай на б'ец ца аб 
шкло вя лі кая жоў тая 

аса, мар на спра бу ю чы знай сці 
вый сце. Рас чы не ная фра муж ка, 
праз якую, да рэ чы, аса і змаг ла 
па тра піць у цес ны гэ ты па кой-
чык, зна хо дзі ла ся зу сім по бач, 
але аса аб гэ тым на ват не зда-
гад ва ла ся. І з упарт асцю, вар тай 
леп ша га пры мя нен ня, зноў ку і 
зноў ку пра цяг ва ла сту кац ца ў 
праз рыс тае шкло, ад чай на імк-
ну чы ся вы рвац ца на во лю...

Ча ла век, які ся дзеў за ста-
лом, так са ма ма рыў аб во лі, 
ма рыў аб яс ным жні вень скім 
поўд ні, што так ве се ла і за ман-
лі ва па на ваў за акном. Там бы-
ло сён ня да во лі шмат люд на, і 
асаб лі ва шмат бы ло ў вір лі вым 
гэ тым люд скім на тоў пе ма ла-
дых за га рэ лых дзяў чат у ка рот-
кіх лёг кіх спад ніч ках. І як доб ра 
бы ло б іс ці за раз по бач з ад ной 
з іх і вес ці пры ем ную ня спеш ную 
гу тар ку...

Ці ха ця б прос та пя шчот на 
тры маць за ру ку...

А за мест гэ та га ча ла ве ку 
пры хо дзі ла ся ся дзець за бруд-
ным аб шар па ным ста лом і ра-

біць ні ко му не па трэб ныя раз лі кі. 
І так з дня ў дзень: пры хо дзіць 
сю ды кож ную ра ні цу, уклю чаць 
кам п'ю тар, вы цяг ваць з шуф ляд-
кі руч ку і чар го вы стос па пе ры... 
і лі чыць, лі чыць, лі чыць...

І доб ра ве даць, што ўсе сён-
няш нія пад лі кі не па зба вяць ця-
бе ад гэт ка га ж ня ўдзяч на га і за-
нуд лі ва га заўт раш ня га тлу му...

А аса ўсё бі ла ся і бі ла ся аб 
шкло, ні як не жа да ю чы змі рыц-
ца з тым, з чым сам ча ла век даў-
но ўжо змі рыў ся...

«За біць яе, ці што?» — між-
во лі па ду ма ла ся яму.

У па кой чы ку бы ло так млос на 

і за душ лі ва, што на ват уста ваць 
не ха це ла ся. Але ча ла век усё ж 
уз ня ўся, па ды шоў да акна і ней кі 

час моўч кі на зі раў за асой.
«Ці ўсё ж вы пус ціць?»
Апош няя дум ка пе ра маг ла, і 

ча ла век, вы цяг нуў шы з кі шэ ні 
на соў ку, па воль на пад нёс яе да 
асы, якая ў ад каз гуч на і па гроз-
лі ва за гу дзе ла і ста ла біц ца аб 
шы бу яшчэ мац ней.

— Ці шэй ты, дур ні ца! — пра-
мар мы таў ча ла век, асця рож на 
за ціс ка ю чы асу ў на соў ку. — Я 
ж та бе да па маг чы ха чу!

Строй ная за га рэ лая дзяў чы-
на спы ні ла ся рап там як раз на су-
праць акна, ажыў ле на раз маў-
ля ю чы с кімсь ці па ма біль ні ку. 
У яе бы ла да во лі не звы чай ная 

пры чос ка: ва ла сы стра ка тай, 
чор на-зя лё на-фі я ле та вай афар-
боў кі, за бра ныя да та го ж звер-
ху ў ней кі не да рэ чны ву зел... а 
па ты лі ца, на огул, са стры жа ная 
пад нуль. Але, як ні дзіў на, усё 
гэ та дзяў чы не на ват па са ва ла... 
і ча ла век, тры ма ю чы ў ру цэ на-
соў ку з асой і за быў шы ся пра 
ўсё на све це, моўч кі на зі раў за 
пры га жу няй. По тым яна, сха-
ваў шы тэ ле фон у су мач ку, ле-
ту цен на ўсміх ну ла ся, гле дзя чы 
ку дысь ці па верх яго най га ла вы, 
і ру шы ла да лей, а ча ла век, на-
рэш це, ус пом ніў, з якой мэ тай 
ён па ды шоў да акна.

— Да вай, ля ці! — ска заў ча-
ла век асе, пад но ся чы на соў ку 
да ад чы не най фра муж кі, і, уз-
дых нуў шы, да даў: — Та бе доб-
ра!

По тым ён вяр нуў ся да ста ла 
і зноў ку за ня ўся сва і мі ліч ба мі, 
якія раз-по раз вы да ваў яму ста-
ры, веч на «за ві са ю чы» кам п'ю-
тар. Усё бы ло, як ра ней... і, тым 
не менш, усё бы ло не як інакш. І 
ма лень кі па кой чык гэ ты ўжо не 
зда ваў ся ча ла ве ку та кім цьмя-
ным і за душ лі вым, ды і са ма за-

нуд ная не ці ка вая яго ная пра ца 
ні бы та на бы ла рап там ней кі па-
та ем ны, за гад ка вы сэнс...

І ўсё гэ та та му толь кі, што 
ён ака заў да па мо гу ма лень кай 
жы вой іс то це, а маг чы ма, і вы-
ра та ваў яе ад смер ці? Ці, хут чэй, 
та му, што пры го жая дзяў чы на 
ме на ві та ў гэ ты час спы ні ла ся 
на су праць акна і на ват ле ту-
цен на ўсміх ну ла ся, гле дзя чы ку-
дысь ці па верх яго най га ла вы?

Ад ка зу на гэ тыя пы тан ні ча ла-
век не ве даў. Як не ве даў і тое, 
што зу сім хут ка, ужо заўт раш-
няй ра ні цай, шля хі вы ра та ва най 
ім асы і пры го жай дзяў чы ны з 
роз на ка ля ро вай пры чос кай не-
ча ка на і страш на пе ра ся куц ца. 
І дзяў чы на, ла су ю чы ся вя лі кай 
са ка ві тай гру шай, за над та поз на 
ад чуе, як штось ці не ча ка на за-
ва ру шыц ца ў ро це. А по тым бу-
дзе боль, рэз кі пра ніз лі вы боль 
у гор ле... а яшчэ по тым...

Яшчэ по тым дзяў чы на па мрэ 
ад за душ ша, бо, хоць і спы ніц ца 
по бач шмат лю дзей, ся род іх не 
зной дзец ца ані ко га, хто змог бы 
хоць ней кім чы нам ака заць ёй 
да па мо гу.

«Усё на све це вы пад ко ва», — на пі саў не ка лі Ва-
сіль Са хар чук у ад ным са сва іх вер шаў, які стаў 
па пу ляр най пес няй. Што ж, са праў ды, ка лі не ўсё, 
то вель мі мно гае. Але ме на ві та яго Вя лі касць вы-
па дак ня рэд ка кру та мя няе наш лёс і ня бач ны мі 
ніт ка мі звяз вае тых, хто не тое што не зна ё мы 
па між са бой, але і раз дзе ле ны сот ня мі, ты ся ча-
мі кі ла мет раў. У зна ка мі та га рус ка га паэ та Юрыя 

Куз ня цо ва, у тым лі ку, і пра гэ та ёсць верш «Му ха», 
якая «на спящей ца рев не спа ла» ды «из ра ны от-
цов ской пила», які мне пры га даў ся, ка лі я чы таў 
апа вя дан не Ге на дзя Аў ла сен кі «Аса». Зда ва ла ся 
б, як маг лі ўзнік нуць та кія па ра ле лі: паэ зія і про-
за, Куз ня цоў і Аў ла сен ка? Але ж — «усё на све це 
вы пад ко ва».

Алесь БА ДАК.

Ге надзь АЎ ЛА СЕН КА

АСА

Смех — на ту раль ны стан гэ тых лю дзей. Яны ад на ра джэн ня на дзе ле ны бліс-
ку чай здоль нас цю за паль ваць ве ся лос цю на ва коль ных, ад нак яны ж ве да юць 
і пра тое, што го ра і ра дасць не раз луч ныя, а та му ім ляг чэй пры ста са вац ца да 
змен лі вых аб ста він. Іх праз мер ная да вер лі васць, ад кры тасць і ве лі ка душ насць 
не заў сё ды ідуць ім на ка рысць. На ро джа ныя ў гэ ты дзень ва ло да юць та лен там 
ува саб ляць ма ры ў рэ ча іс насць, та му што яны з'яў ля юц ца са праўд ны мі пра цаў-
ні ка мі. Яны ад да ныя сям'і, ха ця пе ра ва гу ад да юць сва ім аса біс тым па жа дан ням, 
а зрэд ку на ват пра яў ля юць ся бе як чэр ствыя асо бы. У іх мож на па ву чыц ца эле-
гант нас ці і лёг кас ці, з які мі яны су стра ка юць жыц цё выя цяж кас ці.

Па чуў шы ад бы лой па тэ ле фо не 
«Якая ж ты па чва ра!», з за мі ла ван-
нем ду ма еш — не за бы ла ся, па мя-
тае.

Ха чу ў дзі ця чы са док! Каб мя не пры-
вя лі, на кар мі лі і спаць па кла лі. Гу ляць 
са мной не трэ ба, я бу ду ці ха спаць, і 
ўсё!

Па сва ры ла ся з му жам. Ся джу на 
кух ні, крыўд на, ба чыць яго не ха-
чу...

Тут за хо дзіць ён, та кі важ ны, ста-
віць тры бу тэль кі шам пан ска га на 
стол са сло ва мі:

— Ну што, Ва ля, бу дзем піць, па-
куль ад но ад на му не спа да ба ем ся...
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Пашпарт, серыя               №                           Выдадзены                                                                                                      
                                                                                                                                                     
 Подпіс                                        Дата                      

ЗАПОЎНІЦЕ  РАЗБОРЛІВА,  ВЫРАЖЦЕ  І  ВЫШЛІЦЕ  НА  АДРАС  РЭДАКЦЫІ: 
220013  Мінск,  вул. Б. Хмяльніцкага, 10 А. Тэлефон для даведак 287 17 79.

ПРА ДАЮ
�  Дом з гас па бу до ва мі.
Тэл. 8 01772 45 5 01.
�  Дом у в. Сіт цы Док шыц ка га р-н 

Ві цеб скай вобл. Учас так 20 со так.
Тэл. 8 02565 8 59 59.
�  Учас так 8 со так. Чы гу нач ная 

ст. Да ма ша ны, 5 тыс. у.а., 25 км 
ад МКАД, кан тэй нер 4 х 4 м, ва да, 
свят ло.

Тэл. 8 044 724 55 90.
�  Участак 10 сотак у с/т. 30 км 

ад МКАД, Дзяржынскі р-н, фунда-
мент 5х6, 10 хвілін да чыгункі, 4,5 
тыс. у.а. 

 Тел. 8-029-251-88-86.
�  Вок ны драў ля ныя но выя, 6 

штук, 130 х 90 см, з ка роб ка мі. Ёсць 
ша лёў кі да іх. Ра мы двай ныя, за 1 
акно — 70 у.а. Торг.

Тэл. 8 01713 33 4 38.

�  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.
�  Боч кі жа лез ныя 200 л і 100 л, 

ёміс тас ці шкля ныя 20 л і 10 л, зап-
част кі ГАЗ-51, ва дзя ная пом па, кар-
дан ны вал. Ка рэ ліц кі р-н.

Тэл. 8 01596 26 7 93.
�  Трос ме та ліч ны, даў жы ня ка ля 

6 м, таў шчы ня 17 мм; бух та тро са 
ка ля 50 м, таў шчы ня 12 мм; тру ба 
ме та ліч ная, даў жы ня ка ля 5,5 м, 
дыя метр 14 см; брам ка 2 м х 80 см.

Тэл. у Мін ску 8 017 270 98 48; 8 
01719 31 929.

КУП ЛЮ
�  Па ляў ні чы ка ра бін, па жа да на 

54 па тро ны, стар тар для МТЗ, порш-
не вую для Т-25 но вую.

Тэл. 8 029 114 50 29.

ПРЫВАТНЫЯ АБВЕСТКІ

Ды годзе табе, 
камандзір! Не так 
і хутка я ляцеў.
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Ні кас Саф ро наў... Гэ тае 
імя ве да юць больш, чым 
кар ці ны мас та ка. Ён 
пры мае ўдзел 
у тэ ле ві зій ных шоу, 
ча сам яго мож на ба чыць 
у на ві нах свец кай хро ні кі. 
Мо жа, гэ тым і вы клі ка ны 
та кі вя лі кі ажы я таж 
ва кол ра бот, пры ве зе ных 
у Мінск?

Сён ня яго мож на лі чыць 
са мым па пу ляр ным ра сій скім 
мас та ком (на ват ка лі і не са-
мым та ле на ві тым). Не толь кі 
рус кія зна ка мі тас ці і біз нес-
ме ны за маў ля юць у яго свае 
парт рэ ты. Саф ро наў пі саў і 
«зо рак» Га лі ву да: Ма дон ну, 
Мі ка Джа ге ра, Джо ні Дэ па, 
Уіль я ма Дэ фо, Клін та Іст ву-
да і мно гіх ін шых. Яго пэнд-
злем бы ла ство ра на кар ці на 
пад наз вай «Ула дзі мір Пу-
цін: по гляд у мі ну лае, су час-
насць, бу ду чы ню». Зра біў 
мас так і парт рэт Аляк санд ра 
Лу ка шэн кі (хоць той яму і не 
па зі ра ваў). На ім кі раў нік бе-
ла рус кай дзяр жа вы паў стае 
пе рад на мі ў кас цю ме эпо хі 
Фран цыс ка Ска ры ны. Парт-
рэт па до ра ны Прэ зі дэн ту, 
та му ўба чыць ра бо ту на вы ста ве не 
атры ма ец ца.

У мас та ка за мо віць свой парт рэт 
мо жа кож ны, ка му аса біс ты бюд жэт 
да зва ляе та кую рас ко шу, бо гэ тае 
за да валь нен не до сыць да ра гое. Бе-
ла ру сам парт рэт абы дзец ца пры-
клад на ў 10 ты сяч еў ра (у роз ных 
кра і нах мас так пры зна чае свае цэ ны; 
ве ра год на, нам іс тот ная зніж ка, у па-
раў на нні, на прык лад, з Аме ры кай). 
Лю бую з экс па ну е мых кар цін мож на 
на быць. Ка лі па куп нік кан чат ко ва вы-
зна ча ец ца з жа дан нем зай мець кан-
крэт ную ра бо ту, яму трэ ба на пра мую 
тэ ле фа на ваць аў та ру і да мо віц ца на-
конт кош ту.

Мож на ска заць, што Ні кас Саф ро-
наў уз на віў жанр па рад на га парт рэ та 
ў су час ных рэа лі ях. Зна ка мі тас ці і біз-
нес ме ны па зі ру юць яму так, як ра бі лі 
гэ та ка лісь ці ма нар хі і ін шая знаць. Ён 
да паў няе іх воб ра зы шы коў ны мі кас-
цю ма мі мі ну лых эпох.

У здоль нас цях доб ра га парт рэ тыс-
та Саф ро на ву не ад мо віш. Во чы лю-
дзей са праў ды ўда юц ца яму вель мі 
доб ра. Як і тва ры — кож ны з іх вы раз-
на ад люст роў вае эмо цыі ча ла ве ка, яго 
ха рак тар. На прык лад парт рэт «Мая 
Плі сец кая. Ба лет — гэ та жыц цё» з'яў-
ля ец ца ўлю бё най пра цай на вед валь ні-
каў вы ста вы. Усе з за да валь нен нем з 
ёй фа та гра фу юц ца. На парт рэ це твар 
зна ка мі тай ба ле ры ны на ма ля ва ны 
быц цам у твор чым над ры ве, у імк нен-
ні да вяр шы ні свай го май стэр ства. Тое 
ж га во раць і на пру жа ныя, на поў не ныя 
скан цэнт ра ва най пал кас цю во чы.

Ад нак доб ра ўда юц ца мас та ку 
парт рэ ты не толь кі лю дзей, але і... ка-
тоў і са бак. Во чы на мор дах жы вёл, 
пры ма ца ва ных да ча ла ве чых це лаў, 

па за дум цы, вы ра жа юць стан ду-
шы. Зра зу мець яго да па ма га юць 
под пі сы — на прык лад, «Пе рад 
ад праў кай ліс та ка ха най», «Роз-
дум пе рад на пі сан нем ме му а-
раў». На абод вух — тыя ж па рад-
ныя парт рэ ты, зграб ныя по ста ці 
ў кас цю мах эпо хі Ад ра джэн ня і 
са ба чыя мор ды, што вы ла зяць з 
пыш ных каў ня роў. Тое ж мож на 
ска заць і пра се рыю «Жан чы ны-
кош кі», дзе да мы апра ну ты так, 
быц цам вось-вось ад пра вяц ца 
на баль. Але ня ўжо для та го, каб 
па ка заць, чым жан чы на па доб-
на на кош ку, трэ ба «пры ма цоў-
ваць» ёй ка ці ную га ла ву?..

Ёсць так са ма лю дзі з га дзін-
ні ка мі за мест тва раў. Га дзін ні кі 
ля жаць і ля цяць по бач. У гэ тым 
са праў ды ба чыц ца вя лі кая ме та-
фа ра на ша га ча су, ка лі ўсё за-
пла на ва на і рас пі са на на пе рад, 
ка лі ні хто не мо жа да зво ліць са-
бе вы біц ца з гра фі ка, каб не вы-
па сці са свай го ко ла не ад клад-
ных спраў... Лю дзі на ма ля ва ны 
і з бу ке та мі за мест га лоў. Што 
гэ та, бу ке ты ду мак і мар, якія мо-
гуць за вяць, як квет кі?

Да рэ чы, рас па чы на ец ца вы-
ста ва се ры яй ра бот на тэ му 
Алім пі я ды-2014 у Со чы. Кож ны 

са звя роў-сім ва лаў гуль ні 
сты лі за ва ны пад снеж ныя 
схі лы і го ры. За адзін толь кі 
2013 год мас так на ма ля ваў 
іх ні мно га ні ма ла — 8 па-
лот наў.

Ад на з улю бё ных тэм 
мас та ка — за мкі. Яны на-
ма ля ва ны на роз ных кар-
ці нах і ў роз ных ва ры я цы-
ях. Дзесь ці за мак ста іць 
на ўзбя рэж жы ва да ёма, 
пірс, які вя дзе да ва ды — 
гэ та кла ві шы ра я ля, а з 
дзвя рэй у па вет ра ўзды-
ма ец ца нот ны ра док. Ёсць 
ра бо та пад наз вай «Та ям-
ні ца зам ка ад ной лю боў-
най гіс то рыі», дзе по бач 
з ма гут ны мі сце на мі ў 
лод цы пры свят ле ме ся ца 
гой да юц ца два га луб кі — і 
гэ та так са ма вы гля дае ме-
та фа рыч на. А на ра бо це з 
таб ліч кай «Сям'я на фо не 

зам ка і гар гу ляў» у дзвюх ма ле неч кіх 
по ста цях па зна юц ца Ала Пу га чо ва і 
Мак сім Гал кін.

Ёсць ад на ра бо та, якая, на мой 
по гляд, ад люст роў вае ўнут ра ны свет 
са мо га мас та ка, — «У по шу ках сэн су 
жыц ця ў без да ні ду мак». На ёй ча ла-
век з кій ком, а пе рад ім — бяс край няя 
пус ты ня, на якой трап ля юц ца бар ха ны-
тва ры, кан ца ёй не бач на. Мож на ўя-
віць, што і сам мас так так кро чыць, не 
спа дзе ю чы ся знай сці ад ка зу на свае 
пы тан ні; і тое, што яму трап ля ец ца, 
— гэ та дум кі шмат лі кіх лю дзей; яны 
зні ка юць — і зноў пус ты ня...

Па ду маў шы, за што лю дзі пла цяць 
Ні ка су Саф ро на ву та кія вя ліз ныя гро-
шы, ад каз мож на знай сці. За фан та зію 
і за яго ідэі. Лю дзі ста мі лі ся ад звы чай-
нас ці і паў ся дзён нас ці. А пра цы Ні ка са 
— гэ та ча роў ны свет, пра сто ра для 
ўяў лен ня. У ім ці ка ва па блу каць, па-
раз гад ваць воб ра зы. Але, па да ец ца, 
гэ та як нар ко тык: нель га зло ўжы ваць, 

імк ну чы ся пе ра жыць звыш на ту раль-
ныя ад чу ван ні, бо іс нуе ры зы ка за-
стац ца там на заў сё ды. У рэ аль нас ці 
ж та ко га не бы вае.

Ка лі па гар таць кні гу вод гу каў, то до-
пі сы на вед валь ні каў у ёй дыя мет раль-
на га су праць лег лыя: «ад хва леб ных, да 
зні шчаль ных», як аха рак та ры за ва ла 
іх су пра цоў ні ца му зея. Хтось ці дзя куе 
мас та ку за тое, што да па мог пе ра не-
сці ся ў ін шы свет, абу дзіў уяў лен не, 
па кі нуў ад чу ван не ра дас ці. Ін шыя ж пі-
шуць пры клад на так: «Вы на ву чы лі ся 
пад ман ваць лю дзей і за раб ляць гро шы. 
Але мас тац тва вам не пад ма нуць!»

S.Nіkas — так пад піс вае свае ра бо ты 
мас так, са праўд нае імя яко га Мі ка лай 
Саф ро наў. Па хо дзіць ён, да рэ чы, з сям'і 
спад чын ных пра ва слаў ных свя та роў, на 
свае гро шы па бу да ваў царк ву. Ён з'яў ля-
ец ца ку ра та рам і спон са рам дзвюх школ, 
якія но сяць яго імя (пры жыц цё ва).

Ні кас лі чыць, што яго кар ці ны пя-
рой дуць у веч насць, а зна чыць, і ён 
так са ма. Ха ця мас тац кую вар тасць 
ра бот Саф ро на ва ў вы мя рэн ні веч-
нас ці і са праўд на га жы ва пі су мож на 
па ста віць пад су мнен не. Бяс спрэч на 
толь кі тое, што сваё мес ца ён знай шоў 
у на шым ча се.

Мас так спра буе вы гля даць сціп лым, 
ад нак у ві дэа філь ме, які кру цяць на вы-
ста ве ў га ле рэі імя Са віц ка га, ён па ста-

ян на ста іць у аб дым ку з 
га лі вуд скі мі «зор ка мі». 
Ка лі спы ня ец ца му зыч нае 
су пра ва джэн не, ён ад ра-
зу па чы нае пе ра ліч ваць 
ім ёны: Мі ке лан джэ ла, Ле-
а нар да да Він чы, Ру бенс, 
Эль Грэ ка. Ты між воль на 
па чы на еш ве рыць і ста-
віць яго ў адзін рад з гэ-
ты мі ве ліч ны мі асо ба мі. 
Ад нак, ады шоў шы ўбок і 
па гля дзеў шы на прос тыя 
па жы ва піс ным вы ка нан-
ні кар ці ны, ду ма еш, што 
гэ та не зу сім так.

Мас тац тва Ні ка са Саф-
ро на ва мо жа шмат даць 
уяў лен ню, фан та зіі, дум-
кам. Яно мо жа за да во ліць 
эга та го, хто на бу дзе яго 
кар ці ну. Ад нак што дае гэ-
тая твор часць ду шы?..

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ

�

УражаннеУражанне  ��

МОД НЫ S.NІKAS
Вы ста ву су свет на вя до ма га мас та ка ў Мін ску на ве да ла больш за 10 ты сяч ча ла век

Саф ро наў пі саў і «зо рак» 
Га лі ву да: Ма дон ну, 
Мі ка Джа ге ра, Джо ні Дэ па.

Ня ўжо для та го, 
каб па ка заць, чым жан чы на 
па доб на на кош ку, 
трэ ба пры ма цоў ваць 
ёй ка ці ную га ла ву?..

Улю бё ная кар ці на на вед валь ні каў «Мая Плі сец кая. Ба лет  — 
гэ та жыц цё».

«За яц-бя ляк — сім вал Алім пі я ды ў Со чы».

Не нашкодзьНе нашкодзь  ��

ПА ЛЯ ВАН НЕ «ПА-ВОЎ ЧЫ»
У Са лі гор скім ра ё не ме ха ні за та ры, якія рас сей ва лі на по ле з азі мы мі 

ўгна ен ні, знай шлі ту шу ма ла дой ла сі хі. Рэшт кі дру гой са мкі з дву ма 
эмб ры ё на мі бы лі за ка па ны не па да лё ку. Ка лі на мес ца не за кон на га 
па ля ван ня пры бы лі су пра цоў ні кі Са лі гор скай між рай інс пек цыі ахо вы 
жы вёль на га і рас лін на га све ту, на ват яны, якія ба чы лі шмат ча го на 
сва ім вя ку, здзі ві лі ся жорст кас ці і сквап нас ці бра кань е раў.

Стар шы дзярж ін спек тар Ула дзі мір Дал ма то віч, ко ліш ні па ляў ніц тваз наў ца, 
які пра пра ца ваў у Дзярж ін спек цыі дзе сяць га доў, на зваў не за кон нае па ля ван не 
дра пеж ніц кім, па ля ван нем «па-воў чы». Спра ва ў тым, што бра кань е ры вы бра лі 
з ту шы толь кі леп шае мя са. Жы вё лы і два не на ро джа ныя дзі ця ня ты за гі ну лі 
толь кі дзе ля та го, каб «дра пеж ні кі» маг лі ўзяць не каль кі кі ла гра маў ла сі най 
вы раз кі. У гэ тай су вя зі мож на пры га даць, як не ка лі ў Аме ры цы стра ля лі бі зо наў 
толь кі дзе ля та го, каб узяць іх язы кі. А ў прэ рыі за ста ва лі ся гніць дзя сят кі туш... 
А дру гую ту шу ла сі хі бра кань е ры і ўво гу ле не па спе лі ра за браць.

Па сло вах прэс-сак ра та ра Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і 
рас лін на га све ту Воль гі Гра мо віч, шко да, на не се ная пры ро дзе, скла ла 380 
ба за вых ве лі чынь (57 міль ё наў руб лёў).

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Рэквізіты для аплаты:
р/р 3015090160017
Банк філіял №  529 

«Белсувязь» 
ААТ «ААБ Беларусбанк»

г.  Мінск, код 720
УНП 100155376


