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ГАБЕЛЕН, «BEATLES»,
ДЖАЗ — УСЁ АДНО

Вось, напрыклад, выяўленчае мастацтва. Як чалавеку непрафесіянальнаму ў гэтым плане, мне не
прыходзяць у галаву выбітныя з'явы. Аднак штосьці
моцнае па ўздзеянні з'явілася зараз. І ў зусім нечаканай
сферы — дэкаратыўна-прыкладным мастацтве. Яно
«квітнее і пахне», як кажуць. Нядаўна праходзіла рэспубліканская выстава ў Палацы мастацтваў. У мінулую
сераду адкрыўся паказ габеленаў, ткацтва і тэкстылю
ў Літаратурным музеі імя Я. Купалы. На экспазіцыю ў
Палацы эксперымент, як заўсёды, «прыехаў» з Віцебска — габелен (карціна, сплеценая з нітак) з тэхнікай
валяння і вялікімі ўстаўкамі шыфону ў выкананні Наталлі Лісоўскай. Запомнілася манументальнае палатно (у
памеры нават большае, чым вышыня сцяны Палаца),
зробленае ў тэхніцы валяння з роспісам, выразаннем, а
дакладней, вышкрабаннем малюнка на тканіне. Зверху
былі прыклеены тоўстыя малюнкі-эмблемы, таксама з
«жывога» тканага матэрыялу. Яго аўтар — Вераніка
Багачова, выпускніца Акадэміі мастацтваў. Аднак пасапраўднаму ўразіла Марыя Барысенка. У сваіх габеленах яна... матэрыялізавала музыку.
Натхніўшыся творчасцю «Beatles», мас тачка
стварыла цэлую серыю габеленаў, якая так і называецца «Beatles forever». Ёсць творы, зробленыя
адмыслова пад пэўныя песні, і іх назвы супадаюць
з назвамі хітоў. У адной рабоце зашыфравана загадка «Beatles», якая, на думку Марыі, заключаецца
ў тым, што іх музыка, створаная паўстагоддзя таму,
вельмі папулярная і зараз, а ў новых аранжыроўках
гучыць вельмі сучасна.
Аўтарка восем гадоў збірала эскізы, накіды на
гэтую тэму, пераасэнсоўвала падзеі. А ўсе работы,
акрамя першай, зрабіла за адзін 2010 год. Дарэчы,

Па гарызанталі: 1. «Беларуская музычная...».
Міжнародны музычны фестываль, які адбываецца
ў лістападзе ў Мінску. 2. Прысвятак беларускага народнага календара, які адзначаўся 8 лістапада. «На ...
дзеўка хітра» (прык.). 6. Пасудзіна, якая на Беларусі
выкарыстоўвалася ў варажбе, вясельнай і пахавальнай абраднасцях. 7. Дзяржаўная ці грамадская ўстанова, арганізацыя. 9. «... было — \\ Розна зеллечка
цвіло; \\ Восень настала — \\ Розна зеллечка звяла».
З беларускай народнай песні. 12. «Кончылася ... . Адзвінелі песні». З верша Якуба Коласа «Восеньскае».
13. Лістапад снегу надзьме — хлеба прыбудзе, а ...
разальецца — сена набярэцца (прык.). 14. Чарада
птушак, якія адлятаюць у вырай. 16. Да Казанскай
не ..., пасля Казанскай — не восень (прык.). Свята
абраза Казанскай Божай Маці адзначаецца 4 лістапада. 20. Абрад шлюбу. Лічылася, што гэтай святочнай урачыстасці на Беларусі спрыялі святыя Кузьма
і Дзям'ян, прысвятак якіх адзначалі 14 лістапада. 23.
Асеннія ..., ці Асяніны. Дзень памінання продкаў, які
прыпадае на 5 лістапада. 24. «Ажно з гоняў Беларусі
\\ Ў ... паляцелі гусі». З верша Янкі Купалы «У ...». 25.
У беларусаў-католікаў — назва дзявочага свята, якое
прыпадае на 30-е лістапада. 26. На Тадора — поўна
... (прык.). Тодар — назва ў беларусаў-католікаў прысвятка, які адзначаўся 9 лістапада.
Па вертыкалі: 1. Два салдаты — не ..., два дубы
— не дуброва (прык.). 3. На добрай зямлі добрая ...

(прык.). 4. Хто ... троіць, той хлеб кроіць (прык.). 5.
Драпежная жывёліна. На Беларусі лічылі, што ... збіраюцца ў зграі на пачатку Піліпаўскага посту — 28-га
лістапада. 6. «Я за мудрасць восень люблю, \\ вецер
роздуму гойдае ...». З верша Алены Паўлікавай «Лістапад закружыў галаву». 8. «Ізноўку дождж. Ізноўку
восень, \\ Як год ..., як сто ...». З верша Віктара Шніпа «Ізноўку дождж». 10. «Палае золкае ... -\\ Гараць
асеннія кусты». З верша Адама Глобуса «Холад».
11. Возера на Беларусі, апетае Адамам Міцкевічам,
з якім звязаны шэраг рамантычных паданняў. 15. Папярэдні малюнак алоўкам, вугалем. 17. Прысвятак
беларускага народнага календара, які прыпадае на
29 лістапада. «На... зіма пацее» (прык.). 18. «Вярні
мне, восень, ... бяроз». Верш Міколы Мятліцкага.
19. Свойская жывёла, якую пачыналі стрыгчы звычайна 11 лістапада, на прысвятак Настусі. 21. Не ...,
а шыла, ды з перцам (прык.). 22. Прадмет мэблі ў
выглядзе дошкі на ножках.

Адказы на крыжаванку:

Марыя Барысенка
і яе работа.

спецыяльных прыстасаванняў у яе не было. Амаль
ўсю прастору пярэдняга пакоя яе невялікай кватэры
займае станок для габеленаў. Яшчэ адмысловы малаточак, які нагадвае грэбень, — вось і ўсё — праца
робіцца рукамі.
Барысенка выкарыстоўвае вельмі розныя тэхнікі — гэта далёка не звычайнае ткацтва. У адну
працу яна дадае металічную сетку і светадыёдную
падсветку, у другую — залатую люрэксавую нітку,
у трэцюю — кавалкі тканіны і люстэрка.
Летась экспанавалася іншая калекцыя габеленаў
на гэтую тэму пад назвай «Джаз». Марыя з самага
дзяцінства слухае джаз разам з сям'ёй. Яна наведвае
амаль усе мерапрыемствы гэтага накірунку музыкі,
якія ладзяцца ў Мінску. Нездарма яе габелены быццам увабралі прыгожыя гукі і зараз выпраменьваюць. А да адной работы прымацаваны сапраўдны
стары саксафон. І гэта не выпадкова. Твор мае сваю
гісторыю. Саксафон куплены і ўведзены ў гэтую інсталяцыю пасля смерці аднаго блізкага сябра яе
сям'і. Разам яны часта хадзілі на джазавыя канцэрты,
слухалі новыя выданні і архіўныя запісы, дзяліліся
ўражаннямі. Ён ведаў пра мэту Марыі стварыць джазавую выставу і вельмі хацеў на ёй пабываць. Але
ўсё адбылося па-іншаму. Таму праца з саксафонам
прысвечана людзям, якія не толькі самі выдатна ігралі
джаз, але і ўмелі ацаніць добрае выкананне.
Паверхня работы з саксафонам сплецена зусім
незвычайна. Там і жгуты з абгортачнай фольгі, і
пафарбаваныя касічкі з тканіны, серабрыстага, залатога, пяшчотна-ружовага колераў, і празрысты
стары шнур, і рознакаляровыя правады. Аднак усё
гэта заўважаеш толькі тады, калі ўважліва прыглядаешся. Бо сама работа і простая і «хітрасплеценая», і даступная і загадкавая адначасова. З яе
быццам льецца сапраўдны іскрысты джаз.
Работы Марыі Барысенкі выстаўляліся ў адным з самых буйных сталічных клубаў на трыб'юце
«Beatles» — канцэрце, дзе іншыя гурты выконваюць
кампазіцыі гурта-легенды. І габелены не былі проста
прыдаткам — гэта самадастатковыя творы, якія сапраўды дапаўнялі і ўпрыгожвалі творчы асяродак.
Гэта моцна і гэта варта. Новы імпульс у нашай
культуры.
Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ.

ГАЗ УЗРЫВАЕЦЦА

Габелен «У джаз-клубе».

У мінулую нядзелю ў Докшыцкім раёне, у вёсцы
Валкалата, адбыўся пажар у доме. Прычына — выбух газапаветранай сумесі. Супрацоўнікамі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях быў выратаваны з-пад завалаў гаспадар дома. Мужчына атрымаў
апёкі галавы, рук і зараз знаходзіцца ў бальніцы. У
выніку выбуху разбураны перакрыцце і дах.
У гэты ж дзень адбыўся выбух газавага балона ў

У ВАС ЭЛЬФЫ
Zамор'е
НЕ ПРАЖЫВАЮЦЬ?
Н

ЕКАТОРЫЯ з'явы навакольнага свету здаюцца нам
настолькі зразумелымі і натуральнымі, што практычна ні ў каго не выклікаюць жадання дакапацца
да іх сутнасці. Між тым, нават у простых на першы погляд
рэчах часта схаваны нейкі падвох... Пра некаторыя з іх і
пойдзе гаворка ніжэй.

САРКАФАГ ДЛЯ ЧАРВЯКА

Ці ведаеце вы, што
жамчужына з'яўляецца
ў ракавіне з пясчынкі,
якая трапіла туды зусім не выпадкова? Гэта
— прыгожая легенда
прадаўцоў, якія ахінулі свой тавар рамантычным флёрам. Мы
любуемся перламі, не
ведаючы, што самая
цудоўная жамчужына
— гэта ўсяго толькі перламутравы саркафаг для чарвяка.
Жэмчуг нараджаецца, калі ў сярэдзіне ракавінак памірае малюсенькі паразіт, які прабраўся туды скрозь створкі, каб паесці
мяса малюска. Ізалюючы пагрозу, малюск пачынае пакрываць
яго пластамі перламутру. І так да канца жыцця. Яшчэ больш
жорсткім здаецца спосаб вытворчасці культываванага жэмчугу,
які ў 1900 г. запатэнтаваў японец Какочы Мікімота пасля 20-ці
гадоў даследаванняў. Бо, каб атрымаць жамчужыну — гэты знак
бязгрэшнасці, — здзяйсняюць форменнае згвалтаванне слабай
вустрыцы. Двухгадовых жамчужніц зманам прымушаюць паслабіць ціск створак, змяшчаючы ў цёплую ваду, а калі ракавіны
прыадчыняюцца, робяць пракол у ганадах (рэпрадуктыўных органах малюска) і змяшчаюць туды затраўку. Часцей за ўсё гэта
адпаліраваная пацерка з ракавінкі і 2-міліметровая пласцінка
з эпітэлію мантыі іншай вустрыцы, якая стымулюе выпрацоўку
перламутру. Цэлых тры месяцы потым далікатныя жамчужніцы
апраўляюцца ад гэтай секунднай аперацыі, а многія нават гінуць.
Між тым, Мікімота зусім не думаў, што яго бізнэс жорсткі. Ён, былы прадавец локшыны з гароднінай, толькі лічыў, што ўсякі, нават
самы бедны, японец павінен атрымаць магчымасць любавацца
прыгажосцю, валодаць ёю і насіць яе.

ШУКАЙЦЕ ЭЛЬФАЎ!
Перад тым, як пабудаваць нешта ў
Ісландыі, неабходна праверыць тэрыторыю на наяўнасць эльфаў. Гэта не
жарт, а закон: калі вы жадаеце атрымаць дазвол на будаўніцтва ў Ісландыі
якога-небудзь буйнога аб'екта, будзе
гэта фабрыка, дарожная развязка ці
гандлёвы цэнтр, вы павінны даследаваць тэрыторыю на наяўнасць эльфаў.
З такой праблемай сутыкнуліся, напрыклад, уладальнікі кампаніі Alcoa,
якія вырашылі пабудаваць у Ісландыі
металаплавільны завод. Alcoa было паведамлена, што яны могуць будаваць

КАВА — ЧОРНАЯ АТРУТА

Кафеін, які змяшчаецца ў кубачку кавы, які вы выпіваеце для бадзёрасці, на працягу доўгіх гадоў «распрацоўваўся»
раслінамі ў якасці абароны ад
кузурак.
Уздзеянне кафеіну на чалавека складаецца ў блакіраванні вызначаных рэцэптараў
у мозгу і іншых органаў, што
выклікае працэсы, у выніку
якіх вы раб ля ец ца ад рэ налін. Адрэналін выкідваецца
ў кроў, павялічваючы колькасць сардэчных скарачэнняў, і павышае артэрыяльны
ціск. Што датычыцца кузурак,
то дзеянне кафеіну паралізуе і забівае іх. Так што можна сказаць, што ваш кубачак кавы для бадзёрасці — нешта накшталт
вадкай мухабойкі. Дарэчы, хоць кафеін не лічыцца ядавітым
для чалавека, у вялікіх дозах (10 грамаў) чыстае рэчыва для
яго смяротнае.

ДА МЯНЕ, ГАСПАДАР!

Кот кі мяў ка юць толькі для прыцягнення ўвагі
чалавека. Гук «мяў» быў
прызначаны прыродай для
таго, каб маленькія кацяняты маглі клікаць сваю
маці. Вырас таючы, кацяня ты па він ны пе ра стаць
яго выкарыс тоўваць. Дарос лыя дзі кія коткі, якія
жы вуць у на ту раль ным
асяродку, не мяўкаюць ніколі. Аднак падчас прыручэння коткі дайшлі да высновы, што іх інфантыльнае «мяў» найбольш эфектыўна дзейнічае на іх гаспадароў:
гук гучыць досыць жаласліва і досыць гучна. Мяўканне стала
ўніверсальным спосабам зносін дарослых котак і катоў з чалавекам. Кантактуючы адна з адной, коткі не мяўкаюць.

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА,
ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Падрыхтаваў
Iван КУПАРВАС.

усё, што заўгодна, на набытай імі зямлі, але толькі пасля таго, як
урадавы эксперт даследуе тэрыторыю і выдасць заключэнне аб
тым, што на ёй не жыве «таемны народзец». Гэта даволі дзіўна,
але ў Ісландыі 54% насельніцтва не адмаўляе існаванне эльфаў,
8% безумоўна верыць у іх, а 3% сцвярджае, што могуць бачыць
іх або адчуваць іх прысутнасць! Калі пабудаваць фабрыку або
іншы буйны аб'ект на зямлі, у якой жывуць эльфы, міфічныя
істоты нібыта так хвалююцца, што страчваюць розум і вар'яцеюць, што, у сваю чаргу, вядзе да самых жудасных наступстваў:
катастроф, разбурэнняў, смерцяў людзей. Не асабліва важна,
ці верыць у існаванне эльфаў урад Ісландыі, але, калі ў іх верыць народ, з гэтым нельга не лічыцца. Таму эксперты выдаюць
заводам адпаведныя даведкі, і людзі ідуць працаваць на такія
прадпрыемствы са спакойным сумленнем.

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

Сонца

Усход

Захад Даўжыня
дня

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

9.11
9.08
9.01
8.50
9.25
9.19

16.49
16.32
16.39
16.44
17.06
17.15

7.38
7.24
7.38
7.54
7.41
7.56

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Аляксея,
Барыса, Макара, Мітрафана,
Рыгора, Фёдара.
К. Леанціны, Емяльяна,
Здзіслава, Зянона, Мікалая.
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Па гарызанталі: 1. Восень. 2. Зміцер. 6. Вядро.
7. Орган. 9. Лецейка. 12. Лета. 13. Вада. 14. Шнур.
16. Зіма. 20. Вяселле. 23. Дзяды. 24. Вырай. 25.
Андрэй. 26. Камора. Па вертыкалі: 1. Войска. 3.
Работа. 4. Поле. 5. Воўк. 6. Вецце. 8. Назад. 10. Паветра. 11. Свіцязь. 15. Накід. 17. Мацей. 18. Золата.
19. Авечка. 21. Язык. 22. Лава.

У розных сферах мастацтва здараюцца
свае яркія выбухі — кожныя 20, 50 ці 100 гадоў.
Тады пачынае ажываць наваколле
і ствараецца пэўны культурны асяродак.
У ім чэрпаюць натхненне маладыя
і менш таленавітыя і таксама ідуць наперад.

Месяц

Першая квадра 2 снежня.
Месяц у сузор’і Цяльца.

Дубровенскім раёне ў вёсцы Расасно. Як высветлілася, гаспадар дома, пенсіянер, самастойна замяняў
пяцідзесяцілітровы газавы балон. А правяраў на
герметычнасць гэтае злучэнне ён з дапамогай запалак. У выніку адбылася ўспышка газапаветранай
сумесі. Мужчына атрымаў апёкі твару, і кісцей рук і
быў шпіталізаваны.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

КАБ ХАПІЛА
НА ЎВЕСЬ ГОД
Аба пі ра ю чы ся на шматлі кія
фальклорна-этнаграфічныя крыніцы, архіўныя матэрыялы, уласныя
запісы, зробленыя ў час экспедыцыйных паездак, мы паспрабуем
сістэматызаваць звесткі аб выкарыстанні святой, цудадзейнай,
«жывой» вады ў каляндарным колазвароце нашага жыцця, падаць
іх у храналагічнай паслядоўнасці
са спадзяваннем на тое, што духоўна-аздараўленчы вопыт нашых
продкаў хоць у нейкай ступені дапаможа людзям знайсці палёгку
целу і душы.
25 снежня або 7 студзеня — першы
дзень Каляд, Раство Хрыстова
 У першы дзень Каляд яшчэ на
досвітку гаспадар прыносіў у хату свежую ваду. У драўляныя ночвы апускалі
дробную сярэбраную манету, налівалі
ваду. Спачатку «пасярэбранай» вадой
мыў твар сам гаспадар, а за ім — усе
дамачадцы. Людзі верылі, што такі рытуал «забяспечыць» чысціню твару,
які не будзе пакутаваць ні ад марозу,
ні ад спякоты. Цікава і тое, што кожны,
хто далучаўся да выканання абраду,
спачатку прамаўляў запаветныя словы: «Будзь здаровы як вада».
1 або 14 студзеня —
Новы або Стары Новы год
 Лічылася, што той, хто ў першы
дзень Новага года першым прынясе
вады з калодзежа і першым памыецца,
увесь год па жыцці будзе першым.
 У час першага навагодняга
ўмывання ў ваду трэба пакласці медныя або залатыя грошы (або ўпрыгажэнні), каб на працягу года быць
прыгожым і здаровым, а сярэбраныя
грошы або рэчы — каб мець чысты
белы твар.
18 студзеня —
пярэдадзень Вадохрышча
 Трэцяя куцця, якой завяршалася двухтыднёвае святкаванне Каляд,
называлася «вадзяной», «ваданоснай». У некаторых сем'ях у гэты дзень
увогуле нічога не елі, толькі пілі ваду.
Часцей за ўсё гэта былі сем'і пчалаводаў, сярод якіх бытавала павер'е: калі
ў гэты дзень устрымацца ад ежы, то

добра будуць раіцца
пчолы.
19 студзеня — Вадохрышча
 Самай шануемай, выключнай
па сваім аздараўленчым статусе лічылася вада, узятая 19 студзеня. Яе
абавязкова прыносілі ў хату, крапілі
ўсе ку ты, сцены, умываліся ёю, пілі, каб быць здаровымі і «ачысціцца»
ад усялякіх грахоў. Яе бралі як мага
больш, каб хапіла на ўвесь год і для
самых розных сітуацый.
 У дзень Вадохрышча не дазвалялася выносіць з хаты ваду, а таксама не аддаваць яе чужым людзям.
А для хатняй жывёлы ваду рыхтавалі
загадзя.
 У народзе верылі ў тое, што на
працягу 12 наступных за Вадохрышчам дзён вада лічыцца «святой»,
«чыстай», таму ў ёй не пажадана было паласкаць бялізну.
20 студзеня — Провады Каляд,
Правадохрышча,
Сабор Іаана Прадцечы
 У гэты дзень у цэрквах адбываецца малое асвячэнне вады. У гонар
Іаана Прадцечы — аднаго з найвялікшых прарокаў, які завяршыў гісторыю
Старога Запавету і адкрыў эпоху Новага Запавету. У свае трыццаць гадоў
ён прыйшоў на бераг Іардані і хрысціў
грэшнікаў, а разам з імі — і бязгрэшнага Ісуса Хрыста. Тым самым ён паклаў пачатак таінству хрышчэння, у
аснове якога — амавенне чалавека
святой вадой.
 Яшчэ адна назва гэтага дня —
«лянівы», таму што на працягу яго не
працавалі, а перад ядой абавязкова
пілі святую ваду.
15 лютага —
Стрэчанне, Грамніцы
Акрамя грамнічных свечак, у гэты дзень у храмах асвячалі ваду,
якая набывала незвычайныя гаючыя
здольнасці, якой лячылі «вогнік», рожыстае запаленне рук і ног, а таксама
апёкі і асабліва чырвоныя плямы на
целе дзяцей, якія, па народных вераваннях, узніклі з-за таго, што цяжарная жанчына спужалася пажару.
Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

Віншуем з юбілеем
ГУШЧЫНСКАГА Барыса Сямёнавіча
з Глыбокага.
Желаем бодрости и счастья,
Чтоб в жизни не было ненастья,
Чтоб годы не были помехой!
Здоровья, радости, успехов!
Родныя.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: I. БАРАНОЎСКI, У. ЗДАНОВІЧ (намеснiк галоўнага рэдактара),
Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРОТАС (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. РАСОЛЬКА,
С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), Л. СВІДРЫЦКАЯ,
А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК, В. ПАЗНЯКОЎ.
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

e-mail: info@zvyazda.minsk.by

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64, падпіскі і
распаўсюджвання — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычнага — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82,
адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне»

Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi
не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

— 292 21 03, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыi:
292 22 03.

http://www.zviazda.by;

ПРЫЁМ
тэл./факс: 287 17 79,
РЭКЛАМЫ е-mail: rek@zvyazda.minsk.by

6 снежня
1520 год — у сям'i вялiкага гетмана ВКЛ Юрыя
Радзiвiла нарадзiлася Барбара Радзiвiл, будучая
каралева польская i вялiкая княгiня лiтоўская. Яе
родным братам быў падчашы лiтоўскi i будучы вялiкi гетман Мiкалай Радзiвiл Рыжы,
стрыечным — тагачасны вялiкi маршал
лiтоўскi Мiкалай Радзiвiл Чорны. Паводле
звычаяў таго часу, спадчыннiцу слаўнага
магнацкага роду вучылi класiчнай латынi i старажытнагрэчаскай мове, гiсторыi,
маляванню, мастацтву вершаскладання,
музыцы i танцам, матэматыцы i геаграфii,
верхавой яздзе. Замуж яе выдалi ў 17 гадоў за Станiслава Гаштольда, якi не ацанiў
нi прыгажосцi, нi розуму сваёй жонкi. Важней для яго апынулiся палiтычны ўплыў i
фiнансавы стан яе роду. Праз некалькi
гадоў пасля вяселля Барбара так i не падарыла Гаштольду спадчыннiка, вярнулася ў матчын дом. Але доўга не змагла ўседзець у
чатырох сценах, усё часцей яе бачаць на свецкiх балях. На адным
з такiх забаўляльных мерапрыемстваў Радзiвiл Чорны i пазнаёмiў
сястру са сваiм прыяцелем, вялiкiм князем лiтоўскiм Жыгiмонтам II
Аўгустам. Маладыя таемна пажанiлiся. А тым часам памiрае стары
кароль, i Жыгiмонта II тэрмiнова вязуць у Кракаў для падрыхтовак
да каранацыi. Каралева-мацi Бона Сфорца актыўна шукае свайму
сыну нявесту, бо шлюб павiнен умацаваць трон i павялiчыць прэстыж
Рэчы Паспалiтай у Еўропе. I тут як гром сярод яснага неба — вестка
аб тым, што каралевiч жанаты! 17 красавiка 1548 года Жыгiмонт
Аўгуст афiцыйна прадставiў Сейму Барбару як сваю жонку. Але калi
Лiтва пагадзiлася прызнаць яе вялiкай княгiняй, то нi каралева-мацi,
нi польская шляхта не хацелі бачыць на бялявай прыгажунi каралеўскую карону. Аднак Жыгiмонт, якi стаў каралём, праявiў нечуваную
для яго цвёрдасць. Ён любiў Барбару i не хацеў з ёй расставацца.
У снежнi 1550 года яна была каранаваная i абвешчаная каралевай
Польскай дзяржавы. Але шчасця ёй гэта не прынесла. Ужо праз два
месяцы пасля каранацыi Барбару нельга было пазнаць. «Схуднела
так, што адны косцi засталiся», — паведамляў Радзiвiл Чорны Радзiвiлу Рыжаму. Яна пакутавала некалькi месяцаў. Верны муж да канца
заставаўся каля яе ложка. 8 мая наступнага года Барбара памiрае.
Даследнiкi кажуць аб трох версiях смерцi польскай каралевы. Па адной з iх, прычынай цяжкай хваробы называюць лекi ад бясплоддзя,
якiя прымала Барбара. Па другой версii, каралева была хворая на
рак. Але самая папулярная, безумоўна, трэцяя версiя — нялюбую
нявестку атруцiла каралева-мацi. Вядома нават прозвiшча аптэкара, якi гатаваў зелле, якое пад выглядам лекаў павольна атручвала
каралеву. Яго звалi Монцi...
1899 год — нарадзiўся (г. Шклоў) Навум Iсакавiч Эйцiнгон, савецкi
ваенны дзеяч, разведчык. Генерал-маёр. Скончыў Ваенную акадэмiю
ў Маскве. У 1918-20 гадах быў на гаспадарчай i прафсаюзнай рабоце
ў Магiлёве, Гомелi. З 1920-га — у органах ВЧК у Гомелi, Башкiрыi.
У 1925-39 гадах — намеснiк рэзiдэнта, рэзiдэнт савецкай разведкi ў
Кiтаi, ЗША, Iспанii, Францыi. Адзiн з арганiзатараў i кiраўнiкоў аперацыi па лiквiдацыi Л. Троцкага ў Мексiцы. У пачатку Вялiкай Айчыннай
вайны прызначаны намеснiкам кiраўнiка асобнай групы пры наркаме
ўнутраных спраў СССР, займаўся адпраўкай савецкiх разведчыкаў у
нямецкi тыл, нелегальна працаваў у Турцыi. З 1944 года ўдзельнiчаў
у зборы iнфармацыi аб амерыканскай атамнай бомбе. У кастрычнiку
1951 года арыштаваны, у пачатку 1953-га вызвалены. У хуткiм часе
зноў быў арыштаваны i асуджаны да 12 гадоў турмы. Пасля вызвалення ў 1964-м працаваў у знешнегандлёвым аб'яднаннi «Мiжнародная кнiга» ў Маскве. Памёр у 1981 годзе. Рэабiлiтаваны ў 1992-м.

«Што не забараняе закон, тое забараняе
сумленне».
Сенека (4 да н.э — 65 н.э.), палiтычны
дзеяч, фiлосаф i пiсьменнiк Старажытнага Рыма.

Усміхнемся
Адна дзяўчына так доўга насіла сабачку пад мышкай, што
тая стала паказваць тэмпературу.

☺

Акцёр у антракце звяртаецца
да рэквізітара:
— Хутка дайце мне шпагу!
— Якая шпага?
Сён ня спек такль
«Сталявары»!
— Там у буфеце
пачалася бойка!..

☺

Час ужо задумацца, дзе правесці ноч з 31 снежня на 14 студзеня.

☺

Мабыць, «даішнікі» сапраўды
хворыя людзі, паколькі першае,
што яны патрабуюць, калі вас спыняюць, — гэта аптэчка.

☺

Самы цяжкі час
— першыя тры дні
пасля нядзелі.

☺

— Чулі, што ў
Кіркорава нарадзілася дачка?
— А хто бацька
дзіцяці?
Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
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