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1790 год — 225 га доў та му на ра дзіў ся 
(г. Грод на) Ва ляр' ян Гур скі, бе ла-

рус кі пе да гог. Ву чыў ся на фі зі ка-ма тэ ма тыч-
ным фа куль тэ це Ві лен ска га ўні вер сі тэ та, дзе 
ў 1816 г. аба ра ніў ды сер та цыю на сту пень 
док та ра фі ла со фіі. Для ўдас ка на лен ня ве даў 
за кошт уні вер сі тэ та быў на кі ра ва ны за мя жу. 
На пра ця гу 4 га доў на бы ваў ве ды ў Гер ма ніі, 
Га лан дыі і Анг ліі. У Фран цыі пра слу хаў курс 
лек цый у По лі тэх ніч най шко ле і на ін шых спе-
цы яль ных кур сах. Пас ля вяр тан ня з-за мя жы ў 
1821-м вы кла даў у Ві лен скім уні вер сі тэ це прак-
тыч ную ме ха ні ку, а так са ма на ву кі па бу даў ніц-
тве да рог, мас тоў і ка на лаў. Ся род яго вуч няў 
быў Іг нат Да мей ка. У 1823 г. па да ру чэн ні ўлад 
вы кон ваў ме ха ніч ныя і гід раў ліч ныя ра бо ты ў 
Пе цяр бур гу і яго ва ко лі цах. До ма меў ба га тую 
біб лі я тэ ку па гіс то рыі Ві лен ска га ўні вер сі тэ та. 
Шмат пра ца ваў над кні га мі, зай маў ся біб лі яг-
ра фі яй. Па мёр у 1874 го дзе.

1856 год — на ра-
дзіў ся Ге ор гій 

Пля ха наў, рус кі пуб лі цыст 
і па лі тыч ны дзе яч. Пры-
хіль нік ся лян ска га са цы-
я ліз му, ён ве рыў, што ся-
ля не ў Ра сіі па пры ро дзе 
сва ёй са цы я ліс ты і га то-
выя да рэ ва лю цыі. Пля ха-

наў быў га ра чым пра ціў ні кам тэ ра рыс тыч ных 
тэн дэн цый. З 1880 го да Ге ор гій Ва лян ці на віч 
жыў у эміг ра цыі, дзе за сна ваў марк сісц кую 
гру пу «Вы зва лен не пра цы». Цал кам са цы ял-
дэ ма кра тыч ная па сва ёй пра гра ме і за да чах, 
яна бы ла хут чэй гру пай вы да вец кай, чым пар-
тый най. Гру па спры я ла вы дан ням прац Пля-
ха на ва, якія бы лі на кі ра ва ны су праць на род-
ніц тва і спры я лі рас паў сюдж ван ню марк сіз му 
ў Ра сіі. Ён быў ад ным з за сна валь ні каў Ра сій-
скай са цы ял-дэ ма кра тыч най ра бо чай пар тыі, 
га зе ты «Искра». Пас ля 2-га з'ез да РСДРП 

Пля ха наў ра зы шоў ся з Ле ні ным і быў доў гі час 
ад ным з лі да раў мен ша ві коў. Пад час рэ ва лю-
цыі 1905 го да ён вы сту паў су праць уз бро е най 
ба раць бы з ца рыз мам. У 1917 го дзе Пля ха наў 
вяр нуў ся ў Ра сію, пад трым лі ваў Ча со вы ўрад, 
быў су праць «Кра са віц кіх тэ зі саў» У.І. Ле ні на, 
на зы ва ю чы іх «трыз нен нем». Да Каст рыч ніц-
кай рэ ва лю цыі па ста віў ся ад моў на — лі чыў, 
што па ўзроў ні са цы яль на-эка на міч на га раз-
віц ця Ра сія не га то вая да са цы я ліс тыч най 
рэ ва лю цыі. Пе ра сце ра гаў, што за хоп ула ды 
«ад ным кла сам або — яшчэ та го горш — ад-
ной пар ты яй» мо жа мець сум ныя на ступ ствы. 
Яго пя ру на ле жаць фун да мен таль ныя пра цы 
па фі ла со фіі, са цы я ло гіі, эс тэ ты цы, эты цы, 
гіс то рыі рус кай гра мад скай дум кі. Па мёр у 
1918 го дзе.

1920 год — 95 га доў та му ў БССР бы ла 
ство ра на Над звы чай ная ка мі сія па 

лік ві да цыі не пісь мен нас ці, спе цы яль ная ка мі-
сія пры На род ным ка мі са ры я це асве ты БССР, 
якая ў 1920-1930 гг. ар га ні зоў ва ла на ву чан не 
не пісь мен ных і ма ла пісь мен ных. У 1921-1922 
на ву чаль ным го дзе ў шко лах для не пісь мен-
ных у рэс пуб лі цы зай ма лі ся 12,2 ты ся чы ча-
ла век. У лік ві да цыі не пісь мен нас ці ак тыў на 
ўдзель ні ча лі так зва ныя культ ар мей цы — ра-
бо чыя, ін тэ лі ген цыя, на ву чэн цы. Вя лі кую да-
па мо гу ка мі сі ям аказ ва ла ство ра ная ў 1923 
го дзе гра мад ска-па лі тыч ная ар га ні за цыя «Да-
лоў не пісь мен насць». У 1929 го дзе ў рэс пуб лі-
цы пра ца ва ла ка ля 4 ты сяч пунк таў і гурт коў 
па лік ві да цыі не пісь мен нас ці, у якіх зай ма ла ся 
75 ты сяч на ву чэн цаў. Не пісь мен насць ся род 
да рос ла га на сель ніц тва ў БССР у асноў ным 
бы ла лік ві да ва ная да 1932 го да.

Алег ЛОЙ КА, па эт, пра за ік, кры тык:

«Ка хан не і ве ру не трэ ба ўсім вы стаў ляць 
на па каз — ду шу чуе толь кі не ба».
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10 снежня 2015 года.

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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11 снежня 2015 г.

Аб' ява.
«55-га до вая жан чы на, 

ма ці тра іх пра гра міс таў, 
про сіць ка го-не будзь не псі-
хо ва на га на ву чыць яе ка-
рыс тац ца ін тэр нэ там».

— Да ра гая, з прэ зер ва ты-
вам — гэ та ж не здра да?

— Вя до ма, та ды і з глу шы-
це лем — не за бой ства!

Ад на дур ні ца ка лісь ці 
за ха це ла раў на праўя, пра-
ца ваць і на сіць шта ны, а ты 
ця пер па він на ўста ваць а 
шос тай ра ні цы і іс ці на ра-
бо ту як пра кля тая.

УСМІХНЕМСЯ

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксея, Васіля, Івана, 
Мікалая, Пятра, Рыгора, 
Сцяпана, Фёдара.
К. Дануты, Клары, Сабіны, 
Даніэля, Сцяпана.

Месяц
Маладзік у 12.29.

Месяц у сузор’і Стральца.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 9.18 16.47 7.29
Вi цебск — 9.15 16.30 7.15
Ма гi лёў — 9.08 16.37 7.29
Го мель — 8.56 16.42 7.46
Гродна — 9.31 17.04 7.33
Брэст — 9.24 17.13 7.49

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Але ж пра ца ва ла пры ста-
са ван не для ча кан кі над звы-
чай пра дук цый на. За год — са 
снеж ня 1665 го да па сне жань 
1666-га — ад ча ка ні лі больш 
за 240 міль ё наў мед ных шэ-
ле гаў, якія інакш на зы ва лі 
ба ра цін ка мі (па проз ві шчы 
італь ян ца Ці та Ба ра ці ні, яко му 
ра шэн нем Вар шаў ска га сей-
ма ма нет ны двор пе рад алі ў 
арэн ду). Ся род гіс то ры каў ня-
ма ад на знач най дум кі на конт 
та го, доб ра гэ та ці дрэн на — 
пус ціць ад на ча со ва та кую 
коль касць но вых гро шай у 
аба ра чэн не. Зра зу ме ла, што 
коль касць паў плы ва ла на зні-
жэн не вар тас ці, то бок абяс-
цэ ні ла но выя гро шы. Але не-
ка то рыя праб ле мы эка но мі кі 
бы лі вы ра ша ны, на прык лад, 
уда ло ся раз лі чыц ца з вой-
скам, па га сіць пэў ныя даў гі.

Ну а сам шэ лег быў вель мі 
дроб най ма не тай, да ступ най 
прос та му лю ду. Та му ня рэд-
ка тыя са мыя мед ныя шэ ле гі 
зна хо дзяць у по лі, на ага ро-
дах. Вя до мы брэсц кі края-
знаў ца, пра фе сар Брэсц ка га 
тэх ніч на га ўні вер сі тэ та Ана-
толь ГЛА ДЫ ШЧУК лі чыць, 
што ў ся лян та ды бы ло па-
вер'е, звя за нае з урад лі вас цю 
зям лі. Пе рад сяў бой зем ля-
ро бы кі да лі не каль кі ма нет у 
по ле на доб ры ўра джай. Та кім 
чы нам па пя рэд ні кі па кі ну лі 

на шчад кам маг чы масць зна-
хо дзіць ста ра даў нія ма нет кі і 
праз вя кі...

І вось у фае Брэсц ка га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя 
А.С. Пуш кі на пры нес лі цэ лы 
мя шэ чак тых шэ ле гаў, зной-
дзе ных у роз ны час. Ме на ві та 
ў гэ тай на ву чаль най уста но-
ве, а кры ху паз ней — у Брэсц-
кім тэх ніч ным уні вер сі тэ це — 
ад зна чы лі юбі лей Бе рас цей-

ска га ма нет на га два ра. І па 
ця пе раш няй тра ды цыі зра бі лі 
ме ра пры ем ства яр кім, ві до-
вішч ным, ка лі тэ ат ра лі за ва-
най дзе яй уз на ві лі ат мас фе ру 
эпо хі Бе рас цей ска га зам ка. 
Пад пе ра лі вы ся рэд ня веч най 
му зы кі рэ кан струк та ры ці ка-
ва і за хап ляль на рас ка за лі 
ўдзель ні кам пра вар тасць і 
зна чэн не бы лых гро шай. А 
май стар ма нет най спра вы 
Язэп Ка ля сец кі тут жа зра біў 
з ка вал ка ме дзі са ма туж ным 
спо са бам ана лаг та го са ма га 
шэ ле га — ба ра цін кі. У воб-
ра зе Язэ па вы сту піў брэсц кі 
ра мес нік Ігар МІ ХАЛЬ ЧУК, 
які даў но асво іў вы раб су ве-
ні раў-ма нет і ро біць гэ та для 
ту рыс таў звы чай на ля ар хеа-
ла гіч на га му зея «Бя рэс це». 
Праў да, яго мед ныя ка пей-

кі — уся го толь кі су ве нір. 
Ары гі наль ныя ж, якія прад-
ста віў края знаў чы му зей, з 
за да валь нен нем раз гля да лі 
ўдзель ні кі ім прэ зы. На кож-
най «ка пе еч цы» ХVІІ ста год-
дзя мож на раз гле дзець вы яву 
гер ба ВКЛ «Па го ні» і про філь 
ка ра ля Яна Ка зі мі ра.

Яшчэ на свя це пра да ва-
лі ся паш тоў кі, пры све ча ныя 
брэсц кай ма не це. Аб лас ны 
фі лі ял «Бел пош ты» раз гар нуў 
цэ лую вы стаў ку. Паш тоў ку 
мож на бы ло па га сіць на мес-
цы і ад пра віць ад ра са ту.

Анд рэй ТУЦ КІ, кі раў нік 
брэсц ка га фі лі яла ААТ «Прі-
ор банк» уба чыў пэў ны сім-
ва лізм у свят ка ван ні юбі лею 
Брэсц ка га ма нет на га два ра 
ме на ві та на пя рэ дад ні дэ на мі-
на цыі і вяр тан ня ў гра шо вае 
аба ра чэн не ма не ты. «На яў-
насць ма не ты ў кра і не свед-
чыць пра ўма ца ван не ва лю ты 
і азда раў лен не эка но мі кі», — 
за ўва жыў бан кір і да даў, што 
факт ра бо ты адзі на га на тэ-
ры то рыі Бе ла ру сі ма нет на га 
два ра трэ ба ўся ляк па пу ля-
ры за ваць. І паш тоў ка на гэ-
тым шля ху — толь кі пер шы 
крок. А на мес нік на чаль ні ка 
ўпраў лен ня куль ту ры га лоў-
на га ўпраў лен ня ідэа ла гіч най 
ра бо ты, куль ту ры і па спра-
вах мо ла дзі абл вы кан ка ма 
Вя ча слаў ГАР БУ ЗАЎ пад-
крэс ліў важ насць пра вя дзен-
ня ме ра пры ем ства ме на ві та 
ў ма ла дзёж най аў ды то рыі. 
Па вод ле яго слоў, сту дэн ты 
абедз вюх брэсц кіх ВНУ ці ка-
вяц ца гіс то ры яй свай го краю, 
і ці каў насць іх трэ ба ўся ляк 
пад трым лі ваць.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. 
yaskevіch@zvіazda.by

МЕД НЫ ШЭ ЛЕГ — НА РОД НАЯ МА НЕ ТА
У Брэс це ад зна чы лі 350-год дзе мын цы
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Яшчэ на ІІІ між на род най на ву ко ва-прак тыч най кан фе-
рэн цыі «Бе рас цей скія кні га збо ры» пра гу ча ла ін фар ма-
цыя, бліз кая да сен са цыі: вы зна ча на мес ца Бе рас цей-
ска га ма нет на га два ра (мын цы), які іс на ваў на тэ ры-
то рыі ця пе раш няй Брэсц кай крэ пас ці тры з па ло вай 
ста год дзі та му. І ка лі на конт дыс ла ка цыі той са май 
мын цы ў ра ды у се да мет ра ву чо ныя мо гуць спра чац ца, 
то сам факт іс на ван ня ма нет на га два ра ў Брэс це — рэч 
ві да воч ная. Тым больш што гэ та быў адзі ны ма нет ны 
двор на тэ ры то рыі су час най Бе ла ру сі.

ПА ЛЯ ВА ЛІ 
НА БАБ РА...

У мі ну лую ня дзе лю су пра-
цоў ні кі Ба ра на віц кай між ра-
ён най ін спек цыі ахо вы жы-
вёль на га і рас лін на га све ту 
за тры ма лі трох гра ма дзян, 
якія ажыц цяў ля лі за кон нае 
па ля ван не на баб ра. Але ча-
мусь ці по бач з імі ля жа ла 
ту ша не баб ра, а ла ся. Ні ін-
спек та ры, ні мі лі цы я не ры, якія 
пры бы лі на мес ца зда рэн ня, 
не па ве ры лі ў вы пад ко васць 
стрэ лу. Та му зброя і транс парт 
у па ляў ні чых-па ру шаль ні каў 
бы лі кан фіс ка ва ны, адзін з 
іх на кі ра ва ны ў след чы іза ля-
тар. За ве дзе на кры мі наль ная 
спра ва.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Ігар МІ ХАЛЬ ЧУК дэ ман струе вы раб ана ла га ма не ты.


