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Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Месяц
Маладзік 7 снежня.

Месяц у сузор’і Рыб.

УСМІХНЕМСЯ
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13 СНЕЖ НЯ

1891 год — у Мін ску га рад ская 

ду ма пры ня ла па ста но ву 

«Аб збо ры з са бак», у ад па вед нас ці з 

якой гас па да ры са бак, за пла ціў шы 1 ру-

бель (дзён ны за ро бак ра бо ча га) атрым-

лі ва лі зна чок, якім ле га лі зоў ва лі сваё 

пра ва на жы вё лу. Зна чок пры ма цоў ваў ся да ашый ні ка 

ча ты рох но га га чле на сям'і. На гас па да роў са бак без знач-

ка на кла даў ся штраф.

1943 
год — на ша шы Мінск — Слуцк ка ля вёс кі 

Ця ля ка ва Уз дзен ска га ра ё на ад быў ся бой 

пар ты зан скіх бры гад — 200-й імя Ра ка соў ска га, 300-й 

імя Ва ра шы ла ва і 27-й імя Ча па е ва — су праць ня мец ка-

фа шысц кіх аку пан таў, які ўвай шоў у гіс то рыю Вя лі кай 

Ай чын най вай ны пад наз вай Ця ля каў скі бой. У за са ду, 

якую зра бі лі пар ты за ны на ша шы, тра пі ла буй ная ня-

мец кая аў та ка ло на. У хо дзе бою пар ты за ны зні шчы лі 

52 ва ро жыя аў та ма шы ны, два бра не ві кі, бы ло за бі та і 

па ра не на больш як 200 гіт ле раў цаў. 14-га до вы раз вед-

чык бры га ды імя Ра ка соў ска га М. Ка зей (бу ду чы Ге рой 

Са вец ка га Са ю за) за біў гіт ле раў ска га пал коў ні ка і за ха піў 

яго парт фель з каш тоў ны мі апе ра тыў ны мі да ку мен та мі, 

што да зво лі ла пар ты зан ска му ка ман да ван ню са рваць шэ-

раг ва ро жых кар ных экс пе ды цый. У вы ні ку Ця ля каў ска га 

бою на не каль кі дзён бы лі спы не ныя пе ра воз кі во ра га па 

ша шы Мінск — Слуцк.

1577 год — ма ла ды ма рак 

Фрэн сіс Дрэйк — бу ду чы 

анг лій скі ры цар, пе ра мож ца «Не пе ра-

мож най ар ма ды» і «пі рат Яе Вя лі кас ці» — 

ад пра віў ся з Плі му та ў сваю пер шую 

сур' ёз ную экс пе ды цыю. Пе рад пяц цю 

ска ра ход ны мі па рус ні ка мі ста я ла не каль кі за дач. Яны 

па він ны бы лі на нес ці мак сі маль ную шко ду іс пан скім ка-

ло ні ям у Но вым Све це, знай сці паў ноч ны пра ход з Ці ха га 

акі я на ў Ат лан ты ку, узяць груз та ва ру на ін да не зій скіх 

аст ра вах, а так са ма абы сці ва кол све ту.

1873 
год — на ра дзіў ся Ва ле рый Бру саў, рус кі 

па эт, пра за ік, 

кры тык, лі та ра ту раз на-

 вец, пра фе сар, га на ро вы 

член Ін сты ту та бе ла рус кай 

куль ту ры. За сна валь нік сім-

ва ліз му ў рус кай лі та ра ту-

ры. Ар га ні за тар і рэк тар Вы-

шэй ша га лі та ра тур на-мас-

тац ка га ін сты ту та ў Маск ве. 

З бе ла рус кай паэ зі яй па-

зна ё міў ся ў жніў ні 1914-га 

ў Віль ні, дзе су стрэў ся з 

Я. Ку па лам. Пе ра клаў на рус-

 кую мо ву шэ раг яго вер шаў. 

На бе ла рус кую мо ву тво ры Бру са ва пе ра кла да лі А. Алек-

санд ро віч, Ю. Гаў рук, С. Дзяр гай, А. Ду да раў. Па мёр у 

1924 го дзе.

1902 
год — на ра дзіў ся Яў ген Пят роў (Я. П. Ка та -

еў), са вец кі пісь мен нік, су аў тар Ільі Іль фа, 

з якім на пі саў ра ма ны «Два нац цаць крэс лаў» і «За ла тое 

ця ля». Па мёр у 1942 го дзе.

1908 
год — на ра дзіў ся Рас ці слаў Яна віч Плят, 

са вец кі ак цёр тэ ат ра і кі но, на род ны ар тыст 

СССР, Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы. Зды маў ся ў філь-

мах «Пад кі дыш», «Вяс на», «Іду на на валь ні цу», «Па мыл ка 

рэ зі дэн та», «Сям нац цаць ім гнен няў вяс ны» і ін шых. Лаў-

рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР. Па мёр у 1989 го дзе.

Быць да рос лым — гэ та 

ча каць не на ва год ня га цу-

ду, а на ва год ня га кар па-

ра ты ву.

Жон ка:

— Дык мне куп ляць гэ тую 

пры го жань кую су мач ку?

Я (не ад ры ва ю чы ся ад 

ра бо ты):

— Так, бя ры...

Жон ка:

— Блін, з та бой ад ны рас-

тра ты!

Мая жон ка па кож ным 

пы тан ні мае два мер ка ван-

ні, і абод ва кан чат ко выя, 

та му мне да во дзіц ца да-

во лі цяж ка...

Умее ж яна здзіў ляць. Упер шы-

ню здзі ві ла та ды, як мы амаль 

вы пад ко ва су стрэ лі ся га доў дзе-

сяць та му, а мо жа і больш... Пас-

ля ка рот ка га на стой лі ва га сту ку 

дзве ры ка бі не та ад чы ні лі ся, на 

па ро зе з'я ві ла ся яр кая пры ваб-

ная жан чы на і лі та раль на ага-

ро шы ла сва ім пы тан нем: «Гэ та 

праў да, што на ва шай шыль дзе 

на пі са на?» Ад не ча ка нас ці я не 

ад ра зу ўця мі ла, што і ад ка заць. 

Па-пер шае, бы ла за ня тая тэр мі-

но вай спра вай і пе ра на стро іць 

маз гі ім гнен на на ін шы лад — 

за дач ка не для мя не, ды і не су-

стра ка ла я та го, ка му прый шло б 

у га ла ву пі саць на дзвя рах свай го 

офі са ня праў ду.

Але рап тоў на гос ця рас тлу ма чы ла: 

«Што і ка заць, пе ра мя ні лі ся мы за 

20 га доў. Каб не пра чы та ла проз ві шча, 

не па зна ла б». Та ды і я па ча ла ўспа-

мі наць зна ё мыя ры сы. Гэ тая дзяў чы на 

ву чы ла ся на курс паз ней, у ін тэр на це 

жы ла на су сед нім па вер се. Але пе-

ра ме ны, якія ад бы лі ся з ёй, з ма і мі, 

пэў на, не па раў на еш. За мест та го 

сціп лень ка га, амаль не пры кмет на га 

дзяў ча ці з рай цэнт ра ста я ла з гус там 

на фар ба ва ная, стыль на апра ну тая і, 

га лоў нае, упэў не ная ў са бе жан чы на. 

«Ці гэ та ты, Га ля?» — толь кі і спы та-

ла я.

— А хто ж яшчэ, — за смя я ла ся мая 

су раз моў ні ца. — Вы пад ко ва тут ака за-

ла ся, тва ім су се дзям, — па ка за ла на 

ка бі нет по бач, — учас так зям лі пра-

даю пад за бу до ву, за еха ла, каб ула-

дзіць не ка то рыя фар маль нас ці.

Мы з Га лі най не ка лі на ват ус туп-

ныя эк за ме ны ра зам зда ва лі, жы лі 

ў ад ным па коі. Праў да, ёй па шан ца-

ва ла менш, і па сту пі ла яна толь кі на 

на ступ ны год. А вось пра тое, што 

жы вём у ад ным го ра дзе, я на ват не 

па да зра ва ла. По тым мы су стра ка лі-

ся не раз. І я да ве да ла ся, што Га лі на 

Пят роў на ста ла гас па ды няй ся рэд няй 

ве лі чы ні ту рыс тыч най фір мы, за бяс-

пе ча най, не за леж най жан чы най. Па 

вы гля дзе і ін та на цыі зда ва ла ся, што 

ў яе шчас лі вая сям'я, ва ўсім жыц ці 

па нуе раз ме ра насць і гар мо нія. Ды і не 

цяр пе ла ся да ве дац ца, як ста но вяц ца 

біз нес-лэ дзі.

Ака за ла ся, што ста но вяц ца, бы вае, 

не дзя ку ю чы, а на су пе рак. Толь кі цяж-

ка вы зна чыць ча му: ка хан ню, страс ці, 

по шу кам гэ тых па чуц цяў... Пас ля раз-

во ду з му жам-вай скоў цам і вяр тан ня 

з Гер ма ніі яна ледзь ве ўлад ка ва ла ся 

ў ад дзел кад раў ша ра го вай ар га ні за-

цыі. Сяк-так пры ва ты за ва ла па кой у 

ся мей ным ін тэр на це. І вы ра шы ла, што 

ім з сы нам гэ та га хо піць. Мо жа, і за-

раз жы ла б на ўскрай ку го ра да, каб 

не су стрэ ла сваё ра ка вое ка хан не. Як 

яна ска за ла, тра пі ла ў за леж насць, 

ні бы ал ка го лік ці нар ка ман. Па чуць го-

 лас ста ла — як атры маць до зу та му,

хто бліз кі да лом кі. З са ма га па чат ку 

бы ло яс на, што той ча ла век не збі ра-

ец ца ні чо га мя няць у сва ім жыц ці. Як 

і зра зу ме ла, што ў гэ ты кут за гна ла 

ся бе са ма і вы бі рац ца ад туль трэ ба 

са мой. Ха дзі ла да псі хо ла гаў, чы та ла 

ра зум ныя кніж кі, па куль не ўсвя до мі-

ла, што не аб ход на мя няць усё і ад ра-

зу. Ры зык ну ла па чаць сваю спра ву, 

і па ча ло атрым лі вац ца! Ра бо та, як 

вя до ма, ле чыць, тым больш што яна 

ад бі ра ла ўвесь час. По тым па яві лі ся 

гро шы, за імі ква тэ ра, ма шы на, біз нес 

па шы раў ся. У «той бок» на ват ду маць 

са бе за ба ра ні ла. І заў сё ды вы гля да ла 

вя сё лай, шчас лі вай, упэў не най.

На гэ ты раз мы зноў доў га не ба-

чы лі ся і су стрэ лі ся, як заў сё ды, амаль 

вы пад ко ва. Га лі на па ве да мі ла, што 

вый шла за муж.

— ?!

— Ну так. Га ва ры ла, што больш мя-

не на гэ тую пры на ду жыц цё не зло-

віць. Га ва ры ла, ня ма дур ных. Дык так 

і ёсць. Ця пер — ні я кіх жарс цяў, ні я ка-

га пя кель на га ка хан ня. Ця пер — дру-

гое. А ве да еш, ча му сыш ла ся з гэ тым 

ча ла ве кам? Каб Но вы год ад ной не 

су стра каць. Ра ней, ка лі сын быў са 

мной, яшчэ сяк-так, а ка лі ён вы рас і 

сы шоў, свя ты для мя не ста лі ледзь не 

вы пра ба ван нем... Не, мы на фір ме ла -

дзім кар па ра тыў, ад зна ча ем як след. 

А 31-га я ўсіх па він шую, ра ней ад пу шчу,

бо ўсе бя гуць да сем' яў, да свя точ ных 

ста лоў. Са ма пры хо джу да до му, па-

швэн да ю ся з ку та ў кут, да сва іх ся-

мей ных сяб ро вак іс ці не ха чу, рад ні ў 

мя не тут ня ма. Ста ра юся ра ней лег чы 

спаць, каб не ўклю чаць тэ ле ві зар, не 

чуць гэ та га гру ка ту пе тар даў, але ж 

усё роў на вы бу хі по тым раз бу дзяць. 

Ля жыш, ду ма еш, ся бе шка ду еш. Так 

бы ло яшчэ два га ды та му.

А ця пер мы ра зам ся дзем ці хень ка 

пад ёлач кай, і так спа кой на, утуль на. 

Мож на бы ло б ку ды ехаць, браць тур. 

Але мой Ула дзі мір Фё да ра віч зу сім 

не лю біць пе ра лё таў, да лё кіх да рог. 

Я час та па да рож ні чаю на ват па ро-

ду дзей нас ці. Пры еду, скі ну здым кі 

на кам п'ю тар, ра зам раз гля да ем, мне 

ці ка ва яму рас ка заць і па ка заць. Ён 

лю біць кні гі, шмат чы тае. Рас ка жа, 

што пра чы таў, а мне ці ка ва слу хаць. 

Бы вае, прый ду з ра бо ты, стом ле ная, 

за ве дзе ная, злая, а ён ці ха ска жа: 

«Я тваю лю бі мую за пя кан ку тва рож ную

пры га та ваў». І я ні бы ін шая ста наў лю-

ся, ні бы тая жа ба, ску ру з ся бе скід-

ваю. І на огул, ве да еш, як доб ра Но вы 

год су стра каць до ма ўдва іх! Ра ней я 

кам па ніі шум ныя лю бі ла. А мо жа, мне 

па да ва ла ся, што лю бі ла...

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Не фар матНе фар мат

КАБ СУ СТРА КАЦЬ НО ВЫ ГОД НЕ АД НОЙ


