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1814 год — на ра дзіў ся Адам За-

вад скі, дру кар, вы да вец. 

У 1830—1836 га дах да па ма гаў баць ку ў 

вы да вец кіх спра вах. На ве даў дру кар ні, 

кні гар ні і біб лі я тэ кі Гдань ска, То ру ні, Кра-

ка ва, Вар ша вы, Бер лі на, Лон да на, Лейп-

цы га, Па ры жа, дзе збі раў ма тэ ры я лы для біб лі яг ра фіч най 

пра цы баць кі. З 1838 го да кі раў нік вы да вец кай спра вы, 

пра цяг нуў ра бо ту над скла дан нем біб лі яг ра фіі.

1924 год — на ра дзіў ся Ні чы пар 

Еў да кі ма віч Па шке віч, бе-

ла рус кі кры тык і лі та ра ту раз на вец, за-

слу жа ны ра бот нік куль ту ры Бе ла ру сі. 

У 1951—1956 га дах — за гад чык ад дзе-

ла, ад каз ны сак ра тар га зе ты «Звяз да», 

у 1961—1969 га дах — га лоў ны рэ дак-

тар га зе ты «Лі та ра ту ра і мас тац тва», 

у 1979—1987 га дах — га лоў ны рэ дак-

тар кі на сту дыі «Бе ла русь фільм». Аў тар 

кніг аб пас ля ва ен най бе ла рус кай про зе, 

ар ты ку лаў аб твор чай ін ды ві ду аль нас ці Ян кі Бры ля, Іва-

на Ме ле жа, Іва на На ву мен кі. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

Бе ла ру сі. Па мёр у 2003 го дзе.

1929 год — у Віль ні вый шаў пер шы ну мар дэ ма-

кра тыч най бе ла рус кай га зе ты «На пе рад» 

(вы да ва ла ся да 3 каст рыч ні ка 1930 го да).

1939 год — на ра дзі ла ся Іры на Ві кенць еў на Шаб-

лоў ская, бе ла рус кі лі та ра ту раз на вец, док-

тар фі ла ла гіч ных на вук, пра фе сар. Да сле да ва ла чэш скую 

і сла вян скую лі та ра ту ры ХХ ста год дзя, ас пек ты іх па раў-

наль на га ана лі зу з бе ла рус кай лі та ра ту рай у кан тэкс це 

су свет най. Па мер ла ў 2004 го дзе.

1979 год — у па сёл ку Раў бі чы Мінск ага ра ё на 

ад кры ты Му зей бе ла рус ка га на род на га 

мас тац тва (фі лі ял На цы я наль на га мас тац ка га му зея Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь).

1724 год — па ўка зе ім пе ра-

та ра Пят ра І у Тру бяц кім 

бас тыё  не Пет ра паў лаў скай крэ пас ці вы-

пус ціў пер шыя за ла тыя ма не ты Санкт-

Пе цяр бург скі ма нет ны двор.

1774 год — на ра дзіў ся Уіль ям 

Ген ры, анг лій скі хі мік. Док-

тар ме ды цы ны Эдын бург ска га ўні вер сі тэ та. Ад крыў за-

леж насць рас тва раль нас ці га заў у ва дзе ад тэм пе ра ту ры 

і ціс ку. Па мёр у 1836 го дзе.

1924 год — на ра дзіў ся Іса ак Мі хай ла віч Кап лан, 

са вец кі і ра сій скі мас так кі но, на род ны мас-

так Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Па мёр у 1997 го дзе.

1928 год — на ра дзіў ся Ле а нід Фё да ра віч Бы-

каў, са вец кі ак цёр, кі на рэ жы сёр і сцэ на-

рыст («Мак сім Пе ра пя-

лі ца», «У бой ідуць ад ны 

«ста рыя», «Аты-ба ты, іш лі 

сал да ты...»). На род ны ар-

тыст Укра ін скай ССР. Лаў-

рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

Укра ін скай ССР імя Та ра-

са Шаў чэн кі (1973). Па мёр 

у 1979 го дзе.

1929 год — на ра дзіў ся Джон Ос барн, анг лій скі 

дра ма тург і сцэ на рыст, адзін з лі да раў лі та-

ра тур на га ру ху Аngrу Yоung Mеn. («Раз зла ва ныя ма ла дыя 

лю дзі» — аба зна чэн не гру пы пісь мен ні каў кры тыч на га на-

прам ку ў лі та ра ту ры Вя лі ка бры та ніі, які склаў ся ў 1950-я). 

Вя до масць Ос бар ну пры нес ла п'е са «Азір ні ся ў гне ве» 

(1956), якая вы клі ка ла най мац ней шы гра мад скі рэ за нанс 

і, на дум ку кры ты каў, «на заўж ды змя ні ла твар бры тан ска-

га тэ ат ра». Па мёр у 1994 го дзе.

1959 год — ХІV се сія Ге не раль най Асамб леі 

ААН пры ня ла рэ за лю цыю аб за сна ван ні 

Ка мі тэ та па вы ка ры стан ні кас міч най пра сто ры ў мір ных 

мэ тах.

16 12 снежня 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Парамона.

К. Адэлаіды, Жанны, 
Аляксандра, Кандрата.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.19 16.47 7.28

Вi цебск — 9.16 16.29 7.13

Ма гi лёў — 9.09 16.37 7.28

Го мель — 8.57 16.42 7.45

Гродна — 9.33 17.04 7.31

Брэст — 9.25 17.13 7.48

Месяц
Поўня ў 8.11.

Месяц у сузор’і Блізнят.

УСМІХНЕМСЯ
Вы твор цы пад руч ні-

каў, ра бо чых сшыт каў і 

вы твор цы вок ла дак! Вы 

ка лі-не будзь ба чы лі ся?

— Дзяў чы на, а я — аб са-

лют на воль ны!

— Па ча кай це, муж чы на, 

да вай це ўдак лад нім: воль-

ны ці зу сім ні ко му не па трэб-

ны?

— Та та, а ча му ў мя не ня-

ма бра ці ка?

— Та му што ты не спіш па 

на чах і па ло ха еш бус ла.

Дзя ду ля вель мі лю біў 

рас каз ваць уну ку страш-

ныя каз кі на ноч.

Унук гэ та га не лю біў, 

але па куль дзя ду ля быў 

дужэйшы.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

Не фар матНе фар мат

На мі ну лым тыд ні пад час ка ман-

дзі роў кі ба чы ла... ку ні цу ў кап ка не. 

Гас па дар пры ват на га заа са да за-

пра сіў прай сці ся ўздоўж валь е раў з 

на сель ні ка мі. Там у яго шмат роз ных 

жы вё лін. А ка лі дай шлі да пту шак, ён 

з су мам ска заў, што на хаб ны тхор 

зні шчыў пад со рак роз ных ку ра чак. 

Мно гія з іх бы лі яшчэ ку ра ня ты, 

вы ве лі ся сё ле та, не ка то рыя зу сім 

ма лень кія, дэ ка ра тыў ныя і роз ных 

па род. За раз мо вай па ды хо дзім да 

ад на го з валь е раў. Ён і сам ад ра зу 

не за ўва жыў, а я пы таю: «Гэ та што 

за кот?»

І праў да, ся дзіць пры го жае ства-

рэн не, вель мі па доб нае на ко ці ка, 

пра віль ней ска заць, ля жыць по бач з 

клет кай, у якой ся дзяць кур ка з пеў-

нем. Кап кан так уха піў дра пеж ні ка 

за сцяг но, што зда лёк не зра зу ме еш, 

ча му ён не ўця кае. «Вось ён, тхор, за-

бой ца ма іх ку ра чак», — вы ма віў гас-

па дар. А по тым пры гле дзеў ся: не тхор, 

а ку ні ца. А мя не асаб лі ва ўра зі ла, што 

яна не ту за ла ся, не спра ба ва ла не як 

вы зва ліц ца, ура та вац ца, уця чы. Прос-

та ля жа ла, пры ціс нуў шы ся да зям лі, 

без уся  ка га стра ху ў шы ро ка рас плю-

шча ных ва чах, мо жа, на ват з пэў най 

ці ка вас цю гля дзе ла на лю дзей. Ра ней 

я, му сіць, не ба чы ла так бліз ка ку ні цу, 

здзі ві ла ся, да ча го ж яна па доб ная на 

ка та! Зда ец ца, пры лёг ка ток і ча кае, 

каб яго па гла дзі лі. Толь кі рас кош нае 

фут ра вы дае пры на леж насць да ві ду. 

І ку ры ў клет цы ча мусь ці не па каз ва лі 

хва ля ван ня ад бліз ка сці во ра га. Мо-

жа, яна так доў га ўжо пра се дзе ла ў 

кап ка не, што яны пры вык лі? По тым 

я зра зу ме ла, што не страх, не ці каў-

насць чы та лі ся ў ва чах гэ та га звяр ка, 

а не па збеж насць. Дра пеж ні цу, хут чэй 

за ўсё, за б'юць, бо па са дзіць у клет ку 

ў якас ці яшчэ ад на го на сель ні ка заа-

са да, ві даць, не да зво ляць траў мы ад 

кап ка на.

У пры ро дзе ўсё пра ду ма на дас ка-

на ла. Жы вё лі ны зма га юц ца за сваё 

жыц цё і аба ра ня юць яго з усім іх звя-

ры ным ім пэ там, але ка лі сі лы ня роў-

ныя і зма гац ца больш ня ма ні я кай 

маг чы мас ці, аказ ва ец ца, мо гуць год-

на пры няць не па збеж нае. Ча сам да-

во дзіц ца чуць, што ча ла век — са мае 

не дас ка на лае ства рэн не пры ро ды. З 

ча ла ве кам на огул усё больш скла да-

на. Ды і мя жа не па збеж на га час та бы-

вае да во лі ўмоў ная аль бо раз мы тая, 

пры бліз ная, пад ман ная.

За раз не га ва ру пра пры няц це 

смер ці як не па збеж нас ці. Хоць...

толь кі ўчо ра па тэ ле ба чан ні вя до мы 

ў на шай кра і не ан ко лаг Алег Су кон-

ка ка заў, што ча ла век ве рыць у леп-

шае і спа дзя ец ца да апош ня га. На-

ват ка лі ён сам док тар і доб ра ве дае 

клі ніч ную кар ці ну раз віц ця не ма чы. 

Так пра цуе нер во вая сіс тэ ма ча ла ве-

ка — у гэ тым, ві даць, пра яў ля ец ца яе 

аба рон чая функ цыя. Ды, ві да воч на, 

бы вае па-роз на му. Бы лая су пра цоў-

ні ца хос пі са рас каз ва ла, як тры ма ла-

ся 35-га до вая жан чы на, іх па цы ент ка. 

Пры га жу ня рэд кая, не чым па доб ная 

на Ма ры ну Ула дзі ў ма ла до сці. Усё 

бы ло: аду ка цыя, доб рая ра бо та. 

З сям' ёй, праў да, не скла ла ся... Ма ці 

яе ні як не маг ла змі рыц ца з хва ро бай 

дач кі, ні я кія кан суль та цыі псі хо ла гаў 

не да па ма га лі. Яна час та пла ка ла ка-

ля лож ка. Дач ка яе су па кой ва ла, ні-

бы ма лое дзі ця. Уга вор ва ла, пра сі ла 

пры няць не па збеж насць: «Ну што ж 

зро біш, ка лі та кі лёс». Та кое бы ло 

не маг чы ма слу хаць — уз ды ха ла 

жан чы на. А мо жа, гэ та не па кор нае 

пры няц це свай го лё су, а най вя лік шы 

кло пат пра род на га ча ла ве ка, лю боў, 

здоль ная сваё, улас нае, ад цяс ніць на 

дру гі план?

Але што гэ та мы пра сум нае, на ват 

тра гіч нае? Не па збеж ныя бы ва юць і 

ра дасць, уда ча, або, на прык лад, зда-

рэн не здоль нае пе ра мя ніць усё жыц-

цё. Па мя та е це, як у вя до мым філь-

ме, ге роя яко га па са дзі лі ў са ма лёт 

за мест сяб ра. А да лей ідуць па дзеі, 

якія ма юць не мі ну чыя аль бо лё са вы-

зна чаль ныя на ступ ствы.

Ка лі пры гле дзец ца ўваж лі ва, кож-

ны дзень мы су ты ка ем ся з не па збеж-

нас цю, з тым, што ад нас не за ле жыць 

ці ста но віц ца вы ні кам па пя рэд ня га 

кро ку. Ска жам, раз лі ла чай на свя-

точ ную су кен ку, і ў апош нюю хві лі ну, 

ад чай на пра су ючы ін шую адзе жы ну, 

моц на апяк ла ру ку, та му не пай шла 

на кан цэрт, яко га ча ка ла больш за 

ме сяц. По тым ля жа ла пад пле дам і 

шка да ва ла ся бе: мо жа, там як раз і 

ад бы ла ся б на ка на ва ная су стрэ ча... 

Не па збеж ныя бы ва юць ка хан не і рас-

ста ван не, хва ро бы, вы зда раў лен ні, 

стра ты, ад крыц ці. Ця жэй за ўсё, вя-

до ма, пры няць не па збеж ную здра ду, 

под ласць, не спра вяд лі васць ад на ва-

коль ных. Але яны зда ра юц ца, і ні ку ды 

ад гэ та га не дзе неш ся. За імі, як пра-

ві ла, бы ва юць і пра свят лен ні, доб рыя 

су стрэ чы, пры ем ныя здзіў лен ні. Што 

так са ма не па збеж на.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ПРЫ НЯЦЬ НЕ ПА ЗБЕЖ НАЕ
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