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1784 год — на ра дзіў ся (в. Гай-
на, ця пер Ла гой скі ра ён) 

За ры ян Якаў ле віч Да лен га-Ха да коў-
скі (сапр. Адам Чар ноц кі), сла вя на вед, 
адзін з за сна валь ні каў бе ла рус кай, рус-
кай, поль скай і ўкра ін скай ар хеа ло гіі, 
фальк ла рыс ты кі, эт на гра фіі і дыя лек-
та ло гіі. Член Пе цяр бург ска га Воль на га 
та ва рыст ва ама та раў ра сій скай сла-
вес нас ці (1819), мас коў ска га Та ва рыст-
ва гіс то рыі і ста ра жыт на сцяў ра сій скіх 
(1820). Пра ца ваў у Мін ску пры ват ным 
ад ва ка там, вы ву чаў ста ра жыт ныя бе-
ла рус кія ак ты і гра ма ты. У 1809 годзе 
арыш та ва ны за ан ты пры гон ніц кія ідэі, 
быў зня во ле ны ў Пет ра паў лаў скую крэ-
пасць, а за тым са сла ны ў Омск, ад-
куль збег. З 1812 года — у Бе ла ру сі 
і ва Укра і не. За піс ваў фальк лор, збі-
раў прад ме ты ма тэ ры яль най куль ту ры, 
зай маў ся ар хеа ла гіч ны мі рас коп ка мі ў 
По лац ку, Ві цеб ску, Ту ра ве, ва ко лі цах 
Брэс та, Го ме ля, Ма гі лё ва. Склаў рэ естр 
агуль на сла вян скіх та по ні маў, у тым лі ку 
бе ла рус кіх, вы зна чыў тэ ры то рыі па шы-
рэн ня бе ла рус кай мо вы. Па мёр у 1825 
го дзе.

1801 год — у пра мыс ло вым мяс тэч-
ку Кам борн на паў днё вым за-

ха дзе Анг ліі ме ха нік-кан струк тар Ры чард 
Трэ ві тык пра дэ ман стра ваў пер шы па ра-
вы аў та ма біль. Ма шы на бы ла раз лі ча на 
на во сем па са жы раў і пры во дзі ла ся ў рух 
па ра вой ма шы най з ад ным цы лінд рам і 
кат лом вы со ка га ціс ку. Ву галь у ка цёл 
пад кід ваў ка ча гар, які ста яў на за пят ках. 
Ужо праз чвэрць ста год дзя па ра ві кі ста лі 

са мым хут кім транс пар там для па са жы-
раў — хут касць ёміс тых ом ні бу саў да ся га-
ла 24 км/г. Сур' ёз най пе ра шко дай раз віц-
цю па ра ма бі ляў ста лі ко ні, якія па ло ха лі ся, 
уба чыў шы экі паж, які гру ка таў і вы вяр гаў 
слу пы па ры. На па ра ві кі на стро і лі ся і кон-
ныя кам па ніі, якія квіт не лі да гэ тай па ры, 

і ўла даль ні кі да рог (не кож ная мас та вая 
вы трым лі ва ла па ра вы экі паж з цяж кім 
кат лом). У вы ні ку ў 1865 го дзе быў пры-
ня ты так зва ны За кон аб чыр во ным сця гу, 
згод на з якім пе рад кож ным са ма ход ным 
экі па жам не блі жэй за 55 мет раў па ві нен 
быў іс ці ча ла век, які па пя рэдж ваў аб маг-
чы май не бяс пе цы. Тым не менш па ра ма-
бі лі, зве даў шы шмат лі кія ўдас ка на лен ні, 
ужы ва лі ся аж да 1910-х га доў і аказ ва лі 
сур' ёз ную кан ку рэн цыю аў та ма бі лям з ру-
ха ві ка мі ўнут ра на га зга ран ня.

1900 год — 115 га доў та му ў Лейп цы-
гу вый шаў у свет пер шы ну мар 

агуль на рус кай не ле галь най марк сісц кай га-
зе ты «Искра». На ступ ныя ну ма ры вы хо дзі лі 
ў Мюн хе не, з 1902 го да га зе та вы да ва ла-
ся ў Лон да не, за тым у Жэ не ве. Асвят ля-
ла пы тан ні гра мад ска га жыц ця, спры я ла 
пад рых тоў цы пра гра мы і ста ту та РСДРП і 
склі кан ня 2-га з'ез да пар тыі, які аб вяс ціў яе 
цэнт раль ным ор га нам.

Ні на МА ЦЯШ, па эт ка:
«Ад ра чэц ца рад ня па кры ві — 

па ра туе рад ня па ду ху».
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23 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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24 снежня 2015 г.

Дзе ці, за ча тыя на кар-
па ра ты ве, аў та ма тыч на 
ста но вяц ца су пра цоў ні ка-
мі кам па ніі.

— Ган на, ты ка лі-не-
будзь чу ла сло ва «да лі кат-
насць»?

— Ды чу ла... У мя не ў 
праль най ма шы не та кі рэ-
жым ёсць.

Сы ну ў шко ле за да лі 
зра біць сне га ві ка з пад-
руч на га ма тэ ры я лу. Ся дзім 
на пра цы, аб мяр коў ва ем, з 
ча го ра біць: плас ты лін, па-
п'е-ма шэ, ва та.

Най леп шая пра па но-
ва — на ліць у сло ік ва ды, 
кі нуць ту ды морк ву, па ру 
ву голь чы каў і ска заць, што 
рас таў.

УСМІХНЕМСЯ

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Данілы, Івана, Лукі.
К. Евы, Ірмы, Эвеліны, 
Адама, Рыгора.

Месяц
Поўня 25 снежня.

Месяц у сузор’і Шаляў.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 9.27 16.49 7.22
Вi цебск — 9.24 16.31 7.07
Ма гi лёў — 9.17 16.39 7.22
Го мель — 9.03 16.43 7.40
Гродна — 9.40 17.06 7.26
Брэст — 9.32 17.16 7.44

УНП 690262864УНП 690262864

На са мрэч не маг чы ма вы-
ме раць кош там сэнс та-
го, што пе ра да ва лі ў сва іх 
тво рах два іс пан скія мас-
та кі — Фран сіс ка Гоя і 
Па бла Пі ка са. Іх тво ры — 
гэ та вы каз ван ні, за які мі 
та кі сэнс, што мож на 
ска заць: гэ та бяс цэн на. 
«Сон ро зу му на ра джае 
па чвар» на пі саў Гоя. Гэ-
тая фра за, якая на самрэч 
з'яў ля ец ца наз вай ад-
на го з тво раў сла ву тай 
се рыі «Кап ры час», ужо 
даў но жы ве сва ім жыц-
цём. І спра вяд лі вая не 
толь кі для Іс па ніі больш 
як 200-га до вай даў ні ны. 
Ма ла та го, кож ны мо жа 
яе «пры ме раць» на сваё 
ўлас нае жыц цё.

Гэ тыя гра вю ры трэ ба гля-
дзець. У іх усё, што спра вяд-
лі ва і ак ту аль на не толь кі для 
ад на го на ро да, але на огул для 
ча ла вец тва, якое ў сва ім імк-
нен ні на пе рад вель мі час та ка-
рыс та ец ца до све дам, пры ёма-
мі і па тра ба ван ня мі мі ну ла га, 
з яко га, на жаль, не зра бі ла 
вы сноў. Та му яшчэ ад на се рыя 
гра вюр Гоі «Бед ствы вай ны» 
ўспры ма ец ца як над звы чай ак-
ту аль ная ця пер, ка лі дух вай ны 
лу нае над усім све там. А Гоя, 
зда ец ца, яго ба чыў — і зра біў 
парт рэт. З яго гра вюр гу чыць 
крык. Ад чай з-за та го, што ўсё 
па чвар нае зда ра ец ца ў све це 
па во лі ча ла ве ка, які па ві нен 
быць ства раль ні кам. І як жа 
пас ля гэ та га не ска заць, што 
вя лі кія мас та кі — гэ та вя лі кія 
пра ро кі, толь кі пра маў ля юць 
яны інакш. Звяр та юц ца праз 
воб раз — і ён ад ра зу ро біць 
сваю спра ву: фар мі руе дум ку. 
80 гра вюр Фран сіс ка Гоі, што 
прад стаў ле ны ў На цы я наль-
ным мас тац кім му зеі ў Мін ску, 
гэ та па цвяр джа юць. Фі ло саф. 
Мас так, які нёс свят ло на ват у 
пра цах, дзе яго вель мі ма ла. 
Мо жа быць толь кі іск рын ка. 
Але кож ны за па ліць з яе агень-
чык у са мім са бе.

І з ім ужо прый сці да Па бла 
Пі ка са, каб быць з яго гра вю-

ра мі на ад ной хва лі. Та му што 
ён — ужо агонь. У Мінск пры-
еха лі 15 ар ку шаў гра фі кі гэ та-
га мас та ка. Сам па са бе факт 
ад мет ны. А якая ў яго Іс па нія! 
Га ра чая, але ж вы тан ча ная, 
лёг кая, мо жа, не дзе лег ка дум-
ная (так зда ец ца). Ад мет ны дух 
куль ту ры, які ёсць толь кі ў гэ тай 
кра і не, ні ку ды не пад зеў ся ў ХХ 
ста год дзі, ка лі ства раў Пі ка са. 
Ён на ват у тым, як ру ха ла ся ру-
ка мас та ка, які ства раў ма лю-
нак: лёг ка, зда ец ца, у ад но да-
кра нан не. Але ў гэ тай лёг кас ці 
за кла дзе на іс пан ская страсць, 
ня стом ная пра га жыц ця, ад чу-
ван не не паў тор нас ці мо ман-
ту — рэ аль на га ці мі фіч на га. 
У нас вы стаў ле ны гра вю ры 
да на велы Ана рэ дэ Баль за ка 
«Не вя до мы шэ дэўр» і з се рыі 
«Сю і та Ва ла ра», ство ра ныя на 
за каз ад на го з па рыж скіх арт-
ды рэк та раў Амб ру ка Ва ла ра. І 
ка лі Гоя пры му шае ду маць, то 
Пі ка са за клі кае ра да вац ца та-
му, да ча го прый шлі і што но сі це 
ў са бе.

Твор часць абод вух іс пан-
скіх ге ні яў вый шла за ме жы іх 
род най кра і ны. Та му што лю-
дзі, дзе б яны ні жы лі, ства ра-
ю чы свой свет, су ты ка юц ца 
з ад ноль ка вы мі спа ку са мі, 
праб ле ма мі, бо лем, шу ка юць 
шлях вы жыць і са ма за ха вац-
ца, на тхня юц ца тым, што дае 
сі лы іс ці да лей — яр кі мі і ад-
мет ны мі тра ды цы я мі, шчы рас-
цю і ка хан нем.

Та му гэ тых іс пан цаў у вы-
ста вач най пра сто ры аб' яд на лі 
кан цэп ту аль на — з да па мо-
гай роз на ка ля ро вых сцен. 
Кож ная па фар ба ва на так, 
каб ад па вя даць на строю тво-
раў. Ка лі ко лер «Кап ры час» 
Гоі фі я ле та вы, то гра вюры 
Пі ка са раз ме шча ны на за ла-

ціс та-жоў тых. Усё да дро бя-
зяў бы ло ўзгод не на з іс пан-
скім бо кам, які прад стаў ля ла 
ся род ар га ні за та раў у пры-
ват нас ці Ка ра леў ская ака-
дэ мія пры го жых мас тац тваў 
Сан-Фер нан да (за сна ва ная 
ў 1752 го дзе ка ра лём Іс па ніі 
Фер ды нан дам VІ). Пры сут ны 
на ад крыц ці вы ста вы ў Мін ску 
прад стаў нік ака дэ міі — мас-
тацт ва знаў ца, скульп тар і ку-
ра тар вы стаў кі Ху ан Бор дэс 
Ка баль е ра — пад крэс ліў, што 

ха рак тар на ро да ад люст ра ва-
ны ў тво рах та кіх мас та коў, як 
Гоя і Пі ка са.

Іс па нія ста но віц ца блі жэй 
дзя ку ю чы ар га ні за та рам, 
ся род якіх прад зю сар скае 
бю ро «Бе рын Арт Ме недж-
мент». Але гэ ты між на род ны 
пра ект — толь кі част ка та го 
куль тур на га су пра цоў ніц тва, 
якое ёсць па між Бе ла рус сю і 
Іс па ні яй. Уз гад ваць мож на на-
ват гіс та рыч ныя су вя зі з тых 
ча соў, ка лі іс на ва ла дзяр жа ва 
Рэч Па спа лі тая, якая ва ло да-
ла вост ра вам і ме ла агуль ную 
мя жу з Іс па ні яй. Бы ла гра-
ма дзян ская вай на ў ХХ ста-
год дзі, у якой пры маў удзел 
лёт чык Гры ца вец. І ў на шы 
дні су пра цоў ніц тва ідзе ў рэ-
чы шчы ар га ні за цыі гаст ро ляў 
бе ла рус кіх тэ ат раў, вы ста вак 
і не толькі. Пра гэ та раз ва жаў 
Над звы чай ны і Паў на моц ны 
Па сол Рэс пуб лі кі Бе ла русь у 
Фран цыі і Ка ра леў стве Іс па нія 
Па вел Ла туш ка: «Пад рых та-
ва ны два важ ныя да ку мен ты: 

між ура да вае па гад нен не аб 
су пра цоў ніц тве ў га лі не эка но-
мі кі і пра мыс ло вас ці і пра ект 
ме ма ран ду ма па між мі ніс тэр-
ства мі за меж ных спраў».

З куль тур ных пра ек таў у 
Бе ла ру сі вар та ча каць вы-
стаў ку Эль Грэ ка з му зея ў 
го ра дзе Та ле да. Гэ та бу дзе 
ін шая Іс па нія.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.
tsimoshyk@zviazda.by
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АБ ЛІЧ ЧЫ ІС ПА НІІ
У Мінск пры вез лі гра вю ры, ацэ на чны кошт якіх скла дае 1,4 еў ра

Міністр культуры Барыс СВЯТЛОЎ (злева) і старшыня Савета 
Рэспублікі Міхаіл МЯСНІКОВІЧ на выставе.

СЕТКА-РАБИЦАСЕТКА-РАБИЦА 
от производителя – 155 000 рублей; 

ТЕПЛИЦАТЕПЛИЦА 3 410 000 рублей;

СТОЛБЫСТОЛБЫ 91 500 рублей; 

ПРОФИЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ 
ТРУБЫ, ВОРОТА, ТРУБЫ, ВОРОТА, 
ПРОФЛИСТ, ПРОФЛИСТ, 
БЕСЕДКИБЕСЕДКИ
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МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
12 960 000 рублей;

АРМАТУРА, КАЛИТКИ, АРМАТУРА, КАЛИТКИ, 
КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, 
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, 
ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
1 350 000 рублей

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ! 

В течение 2–5 днейКонсультация по телефонам:

+375 33 311 66 71, +375 29 947 19 44.+375 33 311 66 71, +375 29 947 19 44.
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У сувязі са святам наступны нумар газеты «Звязда» 
выйдзе 29 снежня.


