
— Лю ся, як пры е дзеш да-
до му, па гля дзі ў ха ла дзіль ні-
ку, ча го яшчэ не ха пае. Я па 
да ро зе за еду і куп лю.

— Я ку пі ла хлеб, сыр, каў-
ба су, ма я нэз. У ха ла дзіль ні ку 
не ха пае чор най ік ры!

Су сед ка звер ху так з ра-
ні цы кры ча ла на сваё дзі ця, 

што я так са ма пры браў ся ў 
па коі і апра нуў ся цяп лей.

Хло пец за ўва жае, што яго 
дзяў чы на па стрыг ла ся, толь кі 
ў двух вы пад ках:

1) яна прый шла да до му 
лы сая;

2) ён ся дзеў і ча каў яе ў 
цы руль ні.
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16 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.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17 снежня 2015 г.

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск — 9.23 16.47 7.24
Вi цебск — 9.21 16.29 7.08
Ма гi лёў — 9.14 16.37 7.23
Го мель — 9.01 16.43 7.42
Гродна — 9.37 17.04 7.27
Брэст — 9.29 17.13 7.44

Iмянiны
Пр. Варвары, Ульяны, 
Аляксандра, Аляксея, 
Генадзя, Івана, Мікалая.
К. Алены, Алімпіі, Лазара, 
Лукі, Лявона, Яна.

Месяц
Першая квадра 18 снежня.

Месяц у сузор’і Рыб.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ

«Спра ва не ў тым, на коль кі мі ні я цюр-
ную рэч я ма гу ства рыць. Я не ха чу, каб 
гэ та быў, на прык лад, са мы ма лень кі 
ў све це ро вар. Я ха чу, каб гэ та бы ла 
ары гі наль ная кам па зі цыя, твор мас тац-
тва», — акрэс ліў май стар сваю дзей-
насць у ад ным з ін тэр в'ю.

У Мін ску Ана толь Ка нен ка па каз вае 
свае ра бо ты ўпер шы ню. Хоць з мі ні я цю-
ра мі і на ват мік ра мі ні я цю ра мі жы ха ры 
на шай ста лі цы ўжо зна ё мыя, але з'я ва 

гэ та не та кая рас паў сю джа-
ная: у све це на ліч ва ец ца 
ўся го ка ля дзя сят ка ча-
ла век, якія зай ма юц ца 
та кім ра мяст вом. Жы-
ва піс, гра фі ка, разь-
ба, вя зан не, вы дан не 
кніг — усе гэ тыя ві ды 
мас тац тва спа лу ча-
юц ца з пры стаў кай 
«мік ра-», што зна чыць 
не прос та ма лень кі, а 
звыш ма лень кі. Пра ца з 
мік ра мі ні я цю рай — рэд кі 
від мас тац тва, які ўяў ляе 
са бой ства рэн не ўруч ную 
пад мік ра ско пам дзі-
вос ных шэ дэў раў, 
якія не мо жа раз гле-
дзець ня ўзбро е нае 
ча ла ве чае во ка. Та-
му, каб іх па гля дзець, 
у му зеі пра па ну юць 
мік ра скоп і лу пу.

На вы ста ве прад-
стаў ле на 51 ра бо та 
май стра, і гэ та толь-
кі ма лень кая част ка 
з та го, што зра біў 
аў тар. Ад на з са мых 
ці ка вых ся род іх — 
апа вя дан не Ан то на 
Чэ ха ва «Ха ме ле-
он», аформ ле нае ў 
кні гу па ме рам уся го 
0,9х0,9 мм. У 2002 го-
дзе яна тра пі ла ў Кні-
гу рэ кор даў Гі не са!

Яшчэ ад на мік ра кні га бу дзе асаб лі-
ва ці ка вая бе ла ру сам — збор нік кла сі ка 
на шай лі та ра ту ры Мак сі ма Баг да но ві ча 
(1х1 мм), так са ма на сён няш ні дзень са-
мы ма лень кі ў све це.

Зрэш ты, вы стаў ка ба га тая не толь кі 
на кні гі. Калье на зрэ зе га ро шы ны, ве-
лі код нае яй ка з мас тац ка га шкла, раз-
ме шча нае на ча ла ве чым во ла се, аль бо 

на пі са ны так са ма на во ла се 
тэкст, мі ні-ко пія кар ці ны 

Ле а нар да да Він чы «Мо-
на Лі за», Эй фе ле ва ве-
жа на нож цы ка ма ра... 
Ёсць і са мая ма лень-
кая ў све це дзе ю чая 
паст ка (5х9 мм), якая 
так са ма за не се на ў 
Кні гу рэ кор даў Гі не са. 

Праў да, не зра зу ме-
ла, якіх па ме раў па він на 

быць мыш, каб у яе тра-
піць.

— Усё, што вы тут ба-
чы це, — ары гі на лы, зроб-

ле ныя ўруч ную, — 
ка жа за гад чык До-
ма-му зея І з'ез да 
РСДРП Сяр гей РЭЧ-
КІН. — Уся вы стаў ка 
ўмя шча ец ца ў ад ным 
ча ма дан чы ку!

Аказ ва ец ца, зу-
сім ма ла мес ца па-
трэб на для та го, каб 
змяс ціць цэ лы жы вы 
крох кі свет.

Ма тэ ры я лы, з які-
мі пра цуе Ана толь 
Ка нен ка, так са ма не 
прос тыя, як і тэх на-
ло гіі, што аў тар рас-
пра ца ваў сам. Апроч 
ча ла ве чых ва ла соў, 
роз ных зяр ня так і 

кос та чак, ёсць тут са праўд ныя за су ша-
ныя на ся ко мыя (ко нік са скрып кай, ма-
ты лёк з калье, ка мар з ве жай, блы ха, 
пад ка ва ная за ла ты мі пад ко ва мі) і на ват 
та кі рэд кі ма тэ ры ял, як сла но вая косць. 
Та му кож ны экс па нат — гэ та до каз та го, 

што ча ла ве чыя ру кі здоль ныя тва рыць 

цу ды. Вы ста ва са праў ды мо жа ўра зіць 

на ват са ма га да свед ча на га гле да ча.

Ана толь Ка нен ка пра цуе з мік ра мі ні я-

цю ра мі больш за 30 га доў. За гэ ты час ён 
ства рыў ты ся чы ма лень кіх кам па зі цый, 
атры маў су свет нае пры знан не, яго ра-
бо ты за хоў ва юц ца ў му зе ях і пры ват ных 
ка лек цы ях роз ных кра ін све ту. Ёсць яны 
і ў дзяр жаў ных дзея чаў.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК. 

seradzyuk@zvіazda.by
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Са мая ма лень кая ў све це 
дзе ю чая паст ка (5х9 мм) так са ма 
за не се на ў Кні гу рэ кор даў Гі не са. 
Праў да, не зра зу ме ла, 
якіх па ме раў па він на быць мыш, 
каб у яе тра піць.

Фота Аляксандра ШАБЛЮКА.Фота Аляксандра ШАБЛЮКА.

Вы ста ва з ча ма да наВы ста ва з ча ма да на  ��

ШЭ ДЭЎ РЫ ПАД МІК РА СКО ПАМШЭ ДЭЎ РЫ ПАД МІК РА СКО ПАМ
У Мін ску мож на ўба чыць Эй фе ле ву ве жу на ка ма ры най лап цыУ Мін ску мож на ўба чыць Эй фе ле ву ве жу на ка ма ры най лап цы

і са мую ма лень кую ў све це кні гуі са мую ма лень кую ў све це кні гу

Без та кіх мік ра ско паў мно гія экс па на ты 
не ўба чы це.

Ка ра ван з два нац ца ці вярб лю даў май стар пра вёў скрозь вуш ка звы чай най ігол кі.

Адзін з экс па на таў — аў та мат, 
кры ху боль шы за га лоў ку 

за пал кі.

Мі ні-кніж кі — са мыя буй ныя 
тво ры ў ка лек цыі май стра. 
Па ме ры ін шых мі ні я цюр у дзя сят кі, 
а то і сот ні ра зоў мен шыя.

Пра пус ціць ка ра ван вярб лю даў скрозь вуш ка ігол кі, 
пад ка ваць блы ху — для са праўд на га май стра мік ра мі ні я цю ры 
звы чай ная спра ва. А вось зра біць гэ та вы тан ча на і па-мас тац ку 
пад сі лу не ўсім. Па ба чыць адзін з най леп шых пры кла даў 
«цу даў пад мік ра ско пам» мож на на вы ста ве ом ска га май стра Ана то ля 
Ка нен кі, якая пра хо дзіць у ста ліч ным До ме-му зеі І з'ез да РСДРП.

Су пра цоў ні кі ад дзе ла кры мі наль на га вы-
шу ку Пар ты зан ска га РУ УС ста лі цы ра зам 
з ка ле га мі з ГУ УС Мін гар вы кан ка ма за тры-
ма лі 34-га до ва га муж чы ну, які зай маў ся 
кра дзя жа мі з ква тэр і пры ват ных да моў. 
Пры чым на мо мант іх здзяйс нен ня ён... ад-
бы ваў па ка ран не ў па праў чай уста но ве.

— Асу джа ны гра ма дзя нін быў так са ма за 
кра дзеж. За доб рыя па во дзі ны і дыс цып лі ну яго 
раз на ме сяц ад пус ка лі да до му на не каль кі дзён. 
Але, пры яз джа ю чы ў ста лі цу, зла мыс нік браў ся 
за ра ней шы за ня так, — рас па вя ла прэс-афі цэр 
Пар ты зан ска га РУ УС г. Мін ска На тал ля Га ну се-
віч. — Вы бі раў не за мкнё ныя да мы і ква тэ ры. Не 
за сму чаў яго і факт на яў нас ці ў жыл лі гас па да роў. 

Для кра дзя жоў зло дзей вы бі раў час, ка лі яны най-
больш моц на спа лі: трап ляў у дом ці ква тэ ры праз 
не за мкнё ныя дзве ры ці форт ку ка ля ча ты рох-пя ці 
га дзін ра ні цы. Ад ной чы ў ад ным з да моў па ву лі цы 
Цяп ліч най яго су стрэў са ба ка бай цо вай па ро ды, 
ад нак ня про ша на му гос цю ўда ло ся абы сці яго, не 
раз бу дзіў шы гас па да роў. Та ды зда бы чай зло дзея 
ста лі два міль ё ны руб лёў.

Па да зра ва на га за тры ма лі пад час чар го ва га 
кра дзя жу. Тра піў шы ў пры ват ны дом, ён скраў 
38 вы ра баў з зо ла та з брыль ян та мі на агуль ную 
су му ка ля 670 міль ё наў руб лёў і больш за ты ся чу 
еў ра. За раз муж чы ну па гра жае па збаў лен не во лі 
на тэр мін да 12 га доў з кан фіс ка цы яй ма ё мас ці.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

Ну і ну!Ну і ну!  �� ЗЛО ДЗЕЙ «ПРА ЦА ВАЎ» НА СВІ ТАН НІ...
Ад ной чы яго не спы ніў на ват бай цо вы са ба ка


