
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ганны, Івана, Мікалая, 
Рамана, Сямёна, 
Уладзіміра, Уласа, Цімафея.
К. Дануты, Даніэля, Юльяна.

Месяц
Апошняя квадра 
18 лютага.
Месяц у сузор’і Скарпіёна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 8.27 18.21 9.54

Вi цебск — 8.20 18.07 9.47

Ма гi лёў — 8.17 18.11 9.54

Го мель — 8.10 18.11 10.01

Гродна — 8.41 18.37 9.56

Брэст — 8.38 18.41 10.03

— Я жан чы на, а не мый-
шчы ца по су ду.

— Я муж чы на, а не бан-
ка мат.

На адэ скім сай це зна ём-
стваў:

«Ха чу знай сці Ар ка дзя... 
Та го, які збег са спат кан ня і 
па кі нуў мне ве лі зар ны ра ху-
нак у рэ ста ра не. Вы ка зёл, 
Ар кадзь!»

Ка мен та рый: «Ар ка ша! Вы 
хоць на елі ся?»

— Аляк се е ва, да дош кі!
— Ну ча му я?
— Доб ра, та ды па спі се. 

Аляк се е ва, да дош кі!

Чым даў жэй я зай ма ю ся 
бок сам, тым больш для мя-
не за гад ка ва га і не зра зу ме-
ла га.

— Я прос та спы та ла му-
жа, ці па мя тае ён, які сён ня 
дзень... Спа ло хаць муж чын 
так лёг ка!

УСМІХНЕМСЯ
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Фота Максіма ШАСТАКОВА.
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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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У лю тым я заў сё ды ўспа мі наю па-
стэр на каў скае: «Фев раль. До стать 
чернил и пла кать! Писать о фев ра ле 
на взрыд, По ка грохочущая сля коть 
Вес ною чер ною горит». Праў да, гэ тая 
«грохочущая сля коть» у асноў ным зда-
ра ла ся ў снеж ні і сту дзе ні, а лю ты не-
ча ка на ашчэ рыў ся цык ло нам «Эры ка» 
на поўд ні кра і ны і за ва ліў усё на ва кол ле 
бе лым-бе лым сне гам. Але ма роз тра-
шчаў не над та доў га, ста ла цяп лець. 
А ўчо ра бы лі Грам ні цы. Гэ та зна чыць, 
вяс на не за га ра мі і ля са мі.

Ча му мы так ча ка ем вяс ну? Хі ба вяс-
ною жыць ляг чэй, чым зі мой? Ста рыя 
праб ле мы за ста юц ца, з'яў ля ец ца но вы 
кло пат: у ка го да ча ці но вая бу доў ля, у 
ка го зме на гар дэ ро бу аль бо не да хоп 
срод каў на аб но вы. Але ж вяс ной сон ца 
бо лей, бо лей на дзей і свет лых спа дзя-
ван няў!

На ват учо ра ў цы руль ні да вя ло ся 
ўпэў ніц ца, што жан чы ны ўжо рых ту юц-
ца да вяс ны. Я ў гэ ты са лон трап ляю 
рэд ка. Вось і гэ тым ра зам мая май стар 
Але на пад ха пі ла грып ці ін шую ві рус-
ную ін фек цыю і ледзь па зна валь ным 
го ла сам па пра сі ла па ча каць ты дзень. 
Але ты дзень цяр пець сваю ня гег лую 
пры чос ку не ха це ла ся. Па зва ні ла ў най-
блі жэй шы ад до ма са лон, вет лі вая ад-
мі ніст ра тар  за пі са ла да май стра Юліі. 
Юля ака за ла ся ма ла дой пры ваб най 
дзяў чы най, а пра яе да сяг нен ні ў пра-
фе сіі свед чы лі шмат лі кія дып ло мы на 
сця не. По бач пра ца ва ла На та ша, яр кая 
бру нет ка пыш ных фор маў, на су праць 
— з-за ма кі я жу і вы ра зу тва ру кры ху 
па доб ная на ляль ку Бар бі — Ні на. І бы-
ло ві даць, што клі ент кі ў іх па ста ян ныя. 
Ды і апош нія па во дзі лі ся бе так, ні бы 
яны не ў цы руль ні, а ў кам па ніі ста рых 
зна ё мых. Ад чу ва ла ся, што і пра цаў ні цы 
ін дуст рыі пры га жос ці ве да юць сва іх на-
вед валь ніц, да ра жаць імі, та му з ра дас-
цю пад трым лі ва юць гу тар ку, ста ра юц ца 
ўся ляк уз няць на строй.

Праз хві лі ну пас ля мя не ў цы руль-
ню зай шла маж ная ка бе та ў цём ным 
нор ка вым фут ры. І ўжо па тым, як ад-
мі ніст ра тар Эма кі ну ла ся яе су стра-

каць і да па ма гаць скі даць шу бу, ста ла 
зра зу ме ла, што Аляк санд ра Ва сі леў на 
— тут клі ент жа да ны. Эма ад ра зу па-
бег ла ра біць ка ву для гос ці, а клі ент ка 
тым ча сам уплы ла ў за лу і ўсе ла ся 
да На та шы ў крэс ла, ні бы ка ра ле ва 
на трон. На пы тан не «Што бу дзем ра-
біць?» амаль на ўсю за лу пра гу ча ла: 
«А што хо чаш, да ра жэнь кая. Толь кі 
каб ад сюль я вый шла не мок рай ку-
ры цай, а ча ла ве кам». Да лей гэ тая 
біз нес-лэ дзі, у чым ужо не за ста ло ся 
су мнен няў, рас ка за ла, што на рэш це 
па зба ві ла ся ад пра вер кі.

— Пе ра трэс лі ўсю да ку мен та цыю, 
ча го толь кі шу ка лі, не вя до ма. І га лоў-
нае, — па вы ша ла го лас тэм пе ра мент-
ная клі ент ка, — гэ та ў іх ця пер не пра-
вер ка, ма ні то рынг на зы ва ец ца, што, па 
сут нас ці, ад на ха ле ра. Не, я на іх не 
злу ю ся, яны лю дзі слу жы выя, ім за га да-
лі, яны ро бяць. Я зда гад ва ю ся, ад куль 
ве цер па дзьмуў. Мой кан ку рэнт, та му і 
ня доб ра зыч лі вец, па ста ра ўся. Ад ным 
сло вам, ні чо га асаб лі ва га не знай шлі, 
так, жме ню дра бя зы, але ж нер вы па-
ту за лі. Лі чы, ты дзень увесь ка лек тыў 
пад на пру гай, і я, не ве да ю чы ча сам, 
як ся бе па во дзіць...

У Аляк санд ры Ва сі леў ны за зві неў 
ма біль нік ме ло ды яй Па хму та вай «Бе-
ла веж ская пу шча», і яна не скон чы ла 
апо вед пра «ма ні то рынг» сва ёй фір мы 
ад ной з кант ра лю ю чых ар га ні за цый, а 
ў тэ ле фон пас ля не каль кі дзя жур ных 
фраз амаль за кры ча ла: «Мне не бы ло 
ка лі, і не да гэ та га, а ты не маг ла рас-
пы таць, як у яе там прай шло, хоць бы 
пад тры маць яе! Да ве да еш ся — пе ра-
зво ніш мне!» По тым, звяр та ю чы ся да 
На та шы, а за ад но да ўсіх, пра ка мен та-
ва ла зва нок:

— Сяст ра стры еч ная, вось бес тал-
ко вая. Я ёй да ру ча ла да ве дац ца, як 
там у Ва лі прай шла ка мі сія. Ва ля — на-
ша вяс ко вая сва яч ка. Б'ец ца ба ба, як 
тая ры ба аб лёд. Дзве ка ро вы, ка ня ў 
гас па дар цы тры мае, а сві ней, ку рэй — 
проць ма. Тут яшчэ бя да: муж пе ра нёс 
ін сульт. Праў да, акры яў тро хі, дзя куй 
ура чам, але дзе там ра бо ту па яго сі-

лах зной дзеш? Зда ро вых у кал га се не 
ўсіх бя руць. Па гас па дар цы ёй кры ху 
да па ма гае. Ня даў на па пе ра прый шла 
з па тра ба ван нем па да так за пла ціць 
за дар ма ед ства. Я ёй га ва ры ла, каб 
бра ла ўсе да вед кі аб пе ра не се ных ра-
ней хва ро бах ды іш ла ў ка мі сію, якая 
вы зва ляе ад апла ты. Я маг ла б ёй, 
вя до ма, да па маг чы з гра шы ма. Але 
якія яны дар ма е ды? З ма за ля жы вуць, 
крыўд на на ват. Спа дзя ю ся, што там 
усё вы ра шы ла ся доб ра. Хут ка вяс на, 
ага род са дзіць трэ ба, на сен не куп ляць, 
а не па да ткі пла ціць.

— А за мя не вось муж за пла ціў, — 
амаль што з па фа сам ада зва ла ся з 
крэс ла на су праць клі ент ка Ні ны, не чым 
па доб ная на са мую Ні ну, мі ні я цюр ная 
ма ла дзі ца са ста ран на на фар ба ва ным 
тва ры кам. — Пра ца ваць не зу сім маё 
амп луа. А пла ціць за ўсё ў сям'і па ві-
нен муж, гэ та не мае тур бо ты. Мой кло-
пат — вы гля даць ад па вед на, дом вес ці, 
вось і па чы наю рых та вац ца да вяс ны. 
Ні нач ка, я мя няю свой воб раз, сён ня 
ро бім ме лі ра ван не.

Ад мі ніст ра тар ка Эма, якая ве дае ўсё 
пра ўсіх, не ўтры ва ла, ка лі Ні на па вя ла 
клі ент ку мыць га ла ву, пра ка мен та ва ла: 
«Вой, не ха це ла б я та ко га за мож на-
га і га то ва га ўсё фі нан са ваць. Не раз 
наш ві за жыст Ві ка ёй ліх та ры пад во кам 
гры мі ра ва ла, так бы мо віць, вы ні кі пра-
фі лак тыч най ра бо ты над вы ха ван нем 
жон кі ба га та га і ўплы во ва га.

— За ўсё, мае мі лень кія, трэ ба пла-
ціць, — ада зва ла ся Аляк санд ра Аляк-
се еў на, якая пры кмет на па ма ла дзе ла 
пад ру ка мі во пыт най На та шы. — Я, на-
прык лад, у срод ках не аб ме жа ва ная, 
але кож ны дзень — стрэ сы, нер вы, 
свар кі. Вось у цы руль ні, як ні дзіў на, 
су па кой ва ю ся, та му і люб лю сю ды ха-
дзіць. Ні чо га, дзяў ча ты, хут ка вяс на, 
свя та на шае бу дзе!

...Са праў ды, не так шмат дзён за ста-
ец ца і да свя та. Але пра гэ та як-не будзь 
на ступ ным ра зам.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. 
yackevіch@zvіazda.by
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ЗА ПАЎ ГА ДЗІ НЫ ДА ВЯС НЫ

16 ЛЮ ТА ГА

1758 год — на ра дзіў ся (в. Ско кі, ця пер у Брэсц кім 
ра ё не) Юль ян Ня мцэ віч, пісь мен нік, гіс то рык. 

У час паў стан ня 1794 го да — ад' ютант Та дэ ву ша Кас цюш-
кі. Яго «Гіс та рыч ныя па да рож жы...» утрым лі ва юць апі сан ні 
Брэс та, Грод на, Сло ні ма, На ва груд ка, ін шых бе ла рус кіх 
га ра доў. Аў тар ме му а раў. Па мёр у 1841 го дзе.

1892 год — на ра дзіў ся (в. Выд ран ка, ця пер у Крас-
на поль скім ра ё не) Аляк сей Сця па на віч Ку-

чын скі, бе ла рус кі дзяр жаў ны і гра мад скі дзе яч. Удзель нік 
Лю таў скай рэ ва лю цыі 1917 го да, стар шы ня сал дац ка га 
ка мі тэ та 7-га ін жы нер на га пал ка 9-й ар міі. У Каст рыч-
ніц кую рэ ва лю цыю быў на Ру мын скім фрон це, стар шы ня 
пал ка во га ка мі тэ та. Са снеж ня 1917-га пра ца ваў у Мсці-
слаў скім па ве це сак ра та ром ва лас ной ячэй кі, стар шы нёй 
па вя то ва га ка мі тэ та РКП(б), за тым быў ка мі са рам юс-
ты цыі, рэ дак та рам га зе ты «Ду мы бед ня ка». З 1930 го да 
— на мес нік рэ дак та ра га зе ты «Са вец кая Бе ла русь». З 
1933-га — на чаль нік сек та ра Нар кам цяжп ра ма БССР, в.а. 
рэк та ра БДУ. У 1937 го дзе рэ прэ са ва ны і рас стра ля ны. 
Рэ абі лі та ва ны ў 1957 го дзе.

1893 год — на ра дзіў ся Мі ха іл Мі ка ла е віч Ту ха чэў-
скі, са вец кі ва ен ны дзе яч, на мес нік нар ка-

ма аба ро ны СССР. Мар шал Са вец ка га Са ю за (1935). У 
Гра ма дзян скую вай ну ка ман да ваў ар мі я мі ў Па вол жы, на 
Поўд ні, Ура ле, у Сі бі ры. Пад час са вец ка-поль скай вай ны 
ка ман да ваў За ход нім фрон там. Аў тар ра бот, якія ака за лі 
знач ны ўплыў на раз віц цё са вец кай ва ен най на ву кі і прак-
ты ку ва ен на га бу даў ніц тва. У 1937 го дзе асу джа ны да 
вы шэй шай ме ры па ка ран ня па аб ві на вач ван ні ў здра дзе 
Ра дзі ме і ва ўдзе ле ў так зва най «Ан ты са вец кай трац кісц-
кай ва ен най ар га ні за цыі ў Чыр во най Ар міі». Рэ абі лі та ва ны 
па смя рот на.

1902 год — на ра дзіў ся (в. Бяз вер ха ві чы, ця пер у 
Слуц кім ра ё не) Ры гор Да ні ла віч Му раш ка, 

бе ла рус кі пісь мен нік. Аў тар збор ні каў апа вя дан няў «Пры-
гра ніч ны ма нас тыр», «Зван кі», «Ру зі кі», ра ма наў «Сын», 
«Та ва ры шы» і ін шых тво раў. У га ды Вя лі кай Ай чын най 
вай ны — удзель нік Мінск ага пад пол ля, з 1943-га — у пар-
ты за нах. За гі нуў у 1944 го дзе пад час пра ры ву ня мец кай 
бла ка ды пар ты зан у Ла гой скім ра ё не.

1925 год — на ра дзіў ся (в. Ва сі ле ві чы Рэ чыц ка га 
ра ё на) Іван Якаў ле віч На ву мен ка, бе ла рус кі 

пісь мен нік і лі та ра ту раз на вец, 
ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, за слу-
жа ны дзе яч на ву кі Бе ла ру сі, 
на род ны пісь мен нік Бе ла ру сі. 
У 1973—1982 га дах — ды-
рэк тар Ін сты ту та лі та ра ту ры
АН Бе ла ру сі, у 1982—1992 га-
дах — ві цэ-прэ зі дэнт АН Бе ла-
ру сі, у 1992—2002 гадах — са-
вет нік пры Прэ зі ды у ме НАН Бе-
ла ру сі. Апуб лі ка ваў больш за 
200 на ву ко вых прац, больш як 80 вы да дзе ных асоб ны мі кні-
га мі мас тац кіх тво раў. Аў тар ра ма наў «Са сна пры да ро зе», 
«Ве цер у сос нах», «Со рак трэ ці», «Асен нія ме ло дыі» і інш. 
Лаў рэ ат прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла, Дзяр жаў най прэ міі 
Бе ла ру сі. Па мёр у 2006 го дзе.

Кузь ма ЧОР НЫ, пісь мен нік:
«Ра дасць пе рад вя лі кі мі, не прой дзе ны мі шля ха мі 

ўзвыш ае і ўпры гож вае ча ла ве ка і вя лі кім імк нен нем 
поў ніць яго».


