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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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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

21 ЧЭР ВЕ НЯ

1864 год — на ра дзіў ся (вёс ка 

Бя ле ві чы Слуц ка га ра ё на) 

Аляк сандр Ка зі мі-

ра віч Серж пу тоў скі, 

бе ла рус кі эт ног раф, 

фальк ла рыст. У 1884-м скон чыў 

Нясвіж скую на стаў ніц кую се мі на рыю, 

у 1904-м — Пе цяр бург скі ар хеа ла гіч-

ны ін сты тут і Вы шэй шыя юры дыч ныя 

кур сы. З 1893 го да пра ца ваў у Мін скім 

ад дзя лен ні ся лян ска га па зя мель на га 

бан ка і Мін скім паш то ва-тэ ле граф ным 

ве дам стве, на паш там це ў Пе цяр бур-

гу, у эт на гра фіч ным ад дзе ле Рус ка га 

му зея. Уз на чаль ваў пад ка мі сію ў Ка мі сіі па скла дан ні эт-

на гра фіч ных кар таў і вы ву чэн ні на цы я наль на га скла ду 

на сель ніц тва Ра сіі пры АН, ана ла гіч ную ка мі сію пры Рус кім 

геа гра фіч ным та ва рыст ве. Са браў у Бе ла ру сі ба га ты эт на-

гра фіч ны і фальк лор ны ма тэ ры ял. Вы ву чаў дыя лек ты бе-

ла рус кай мо вы. Аў тар на ры са «Бе ла ру сы-па ле шу кі», у якім 

апі са ны звы чаі і ве ра ван ні ся лян Ма зыр шчы ны і Случ чы ны. 

Да сле да ваў зем ля роб чыя пры ла ды пра цы, борт ніц тва. Вы-

даў збор ні кі «Каз кі і апа вя дан ні бе ла ру саў-па ле шу коў», 

«Пры мхі і за ба бо ны бе ла ру саў-па ле шу коў». За збор нік 

бе ла рус кіх пры ка зак са слоў ні кам быў уз на га ро джа ны 

ма лым за ла тым ме да лём Рус ка га геа гра фіч на га та ва рыст-

ва. Ру ка пі сы Серж пу тоў ска га за хоў ва юц ца ў Дзяр жаў ным 

му зеі эт на гра фіі Ра сій скай Фе дэ ра цыі, Рус кім му зеі, НАН 

Бе ла ру сі. Па мёр у 1940 го дзе.

1884 год — на ра дзіў ся (цяперашні гар па сё лак Крас-

но пол ле) Якаў Да вы да віч Зе він, удзель нік рэ-

ва лю цый на га ру ху ў Ра сіі, ба кін скі ка мі сар. Удзель нік рэ ва-

лю цыі 1905—1907 га доў. Вёў рэ ва лю цый ную ра бо ту ў Ба ку, 

Ека ця ры нас ла ве, Бах му це і ін шых га ра дах. Не ад на ра зо ва 

пад вяр гаў ся арыш там і ссыл кам. Пас ля Лю таў скай рэ ва лю цыі 

1917 го да пра ца ваў у Мас коў скім Са ве це ра бо чых дэ пу та таў. 

Са жніў ня 1917-га ў Ба ку, адзін з кі раў ні коў ба раць бы за ўста-

наўленне са вец кай ула ды ў Азер бай джа не. Арыш та ва ны і 

рас стра ля ны ў лі ку 26 ба кін скіх ка мі са раў у 1918 го дзе.

1909 год — на ра дзіў ся Фё дар Іва на віч Ві на ку-

раў, удзель нік вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня-

мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў у га ды Вя лі кай Ай чын най 

вай ны, Ге рой Са вец ка га Са ю за. У Бе ла рус кай апе ра цыі 

1944 года страл ко вы полк пад ка ман да ван нем Ві на ку ра ва 

вы зна чыў ся пры вы зва лен ні Лу нін ца, за што ўда сто е ны 

га на ро ва га най мен ня «Лу ні нец кі». Да 1961-га слу жыў 

у Са вец кай Ар міі. Па мёр у 1980 го дзе.

1934 год — на ра дзіў ся (вёс ка Ста ры Сі нін Ма гі-

лёў ска га ра ё на) Вік тар Кан дра та віч Хаў ра-

то віч, бе ла рус кі па эт. У 1957-м скон чыў Ма гі лёў скі бу даў-

ні чы тэх ні кум, у 1966—1969 га дах ву чыў ся ў Ма гі лёў скім 

пе да га гіч ным ін сты ту це. Дру ка вац ца па чаў з 1961 го да. 

Паэ зія цес на звя за на з яго пра цоў ным, пра фе сій ным 

во пы там бу даў ні ка, ін жы не ра. Аў тар паэ тыч ных збор ні-

каў «Сон ца на кель ме», «Зям ныя ко ле ры і гу кі». Па мёр 

у 1991 го дзе.

1633 год — італь ян скі фі зік, ме-

ха нік, аст ра ном, фі ло саф 

Га лі леа Га лі лей іза ля ва ны ў па ла цы інкві-

зі цыі. Як вя зень ён ка рыс таў ся не звы чай-

ны мі пры ві ле я мі — зай маў у па ла цы тры 

па коі, меў слу гу, атрым лі ваў пра ві зію з 

тас кан ска га па-

соль ства, вёў пе ра-

піс ку без кант ро лю 

цэн зу ры. Дзесяць 

кар ды на лаў, пры-

зна ча ных Па пам, 

вы нес лі пры суд, па-

вод ле яко га Га лі лей 

быў аба вя за ны ад-

мо віц ца ад «ера сі», 

кні гі яго за ба ра ня лі ся, сам ён пры су джаў ся да ту рэм на га 

зня во лен ня на ня пэў ны час.

1934 год — У Тур цыі пры ня ты за кон аб проз ві-

шчах, згод на з якім усе гра ма дзя не Ту рэц-

кай Рэс пуб лі кі іх атры ма лі. З тых ча соў проз ві шчы ў Тур цыі 

пі шуц ца ад ным сло вам, не ма юць ген дар най спе цы фі кі, 

пе ра да юц ца ў спад чы ну па муж чын скай лі ніі. Пры гэ тым 

уста ноў ле на, што жон ка бя рэ проз ві шча му жа, а за меж-

ныя кан чат кі за ба ро не ныя. У да да так да гэ та га 26 ліс-

та па да та го ж го да быў пры ня ты за кон «Аб ад ме не пры-

ста вак да ім ёнаў у вы гля дзе мя ну шак і зван няў». Са мым 

па пу ляр ным проз ві шчам у Тур цыі з'яў ля ец ца Йыл маз. Па 

час та це яно па раў наль нае з рус кім Іва ноў, з анг лій скім 

Сміт або з ня мец кім Мю лер. Гэ тае проз ві шча пай шло ад 

аса біс та га імя Йыл маз, якое мае ту рэц кае па хо джан не 

і пе ра кла да ец ца «той, хто не спы ня ец ца ні пе рад чым». 

Са мае рас паў сю джа нае спа лу чэн не імя і проз ві шча — 

Мех мет Йыл маз.

1962 год — на ра дзіў ся Вік тар Ро бер та віч Цой, 

рок-му зы кант, аў тар пе сень і мас так. 

Засна валь нік і лі дар ле ген дар на га рок-гур та «Кі но», у якім 

спя ваў, іг раў на гі та ры, пі саў му зы ку і вер шы. Зняў ся ў 

не каль кіх філь мах. Най леп шы ак цёр 1989 го да, па вер сіі 

ча со пі са «Са вец кі эк ран».
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Васіля, Канстанціна, 
Фёдара, Яфрэма.

К. Аліцыі, Марты, Алоіза, 
Рудольфа, Тодара.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.37 21.45 17.08

Вi цебск — 4.18 21.44 17.26

Ма гi лёў — 4.27 21.36 17.09

Го мель — 4.33 21.23 16.50

Гродна — 4.54 21.59 17.05

Брэст — 5.04 21.50 16.46

Месяц
Поўня 17 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Вадаліва.

УСМІХНЕМСЯ
Ка лі муж чы ны ра зум-

ней шыя за жан чын, то ча-

му яны не мо гуць са мі зда-

га дац ца, за што жан чы ны 

на іх па крыў дзі лі ся?

— Сям'я — гэ та кам п'ю-

тар: баць ка — пра цэ сар, ма-

ці — ма ця рын ская пла та.

— А дзе ці?

— Дзе ці — гэ та Wіndows, 

з-за якіх трэ ба па ста ян на пе-

ра за гру жаць кам п'ю тар.

Ка лі дзяў чы на не рэ-

аль най пры га жос ці ка-

хае ця бе да вар' яц тва, 

ла шчыць, ца луе, пес ціць, 

та ды, хут чэй за ўсё, ты 

шпіц.

— Ця пер дзень ці яшчэ 

ра ні ца?

— У ка го?

— У бух гал тэ рыі.

— У бух гал тэ рыі заў сё-

ды абед.

Ці ка васць да бе ла рус ка га сло ва 

рас це. Што год не толь кі па вя-

ліч ва ец ца коль касць удзель ні-

каў кон кур су юных чы таль ні каў 

«Жы вая кла сі ка», але і па шы ра-

ец ца геа гра фія, аб ся гі род най 

зям лі, ад куль у ста лі цу з'яз джа-

юц ца та лен ты пра дэ ман стра-

ваць улас ную твор часць і ве-

дан не кла сі кі.

Днямі ў На цы я наль ную біб лі я тэ ку 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь з усіх ку точ каў 

кра і ны за ві та лі 30 хлоп чы каў і дзяў-

чы нак па ка заць сваё май стэр ства чы-

тан ня. Якія іх улю бё ныя тво ры? Якіх 

пісь мен ні каў яны чы та юць? Ад ка зы 

на гэ тыя пы тан ні да ва лі са мі вы сту-

поў цы.

Пе рад жу ры ста я ла ня прос тая за-

да ча: вы браць най леп шае з доб ра-

га, най вы біт ней шае з ужо ад зна ча-

на га — дзе ці, якія тра пі лі ў паў фі нал 

кон кур су, прай шлі пер шы, дру гі і трэ ці 

эта пы. Пад рых та ва лі ся яны вы дат на: 

вы ступ лен ні бы лі бліс ку чыя, усе дэ-

ман стра ва лі фе ер верк эмо цый, вы-

раз насць мі мі кі і жэс ты ку ля цыі, бы лі 

на ват тыя, хто да поў ніў ну мар спе-

ва мі аль бо тан ца валь ны мі эле мен-

та мі. Ад мет ныя сцэ ніч ныя кас цю мы 

ў спа лу чэн ні з воб ра за мі, якія вы яў-

ля лі вы сту поў цы, ства ра лі тэ ат раль-

ную ат мас фе ру — гле да чы на мо мант 

страч ва лі су вязь з рэ аль нас цю, пе ра-

но ся чы ся ў ка зач ную пра сто ру. Бы лі 

пра чы та ныя і дра ма тыч ныя тво ры, 

якія рас ка за лі пра тра ге дыю дзя цей 

вай ны.

Ар га ні за та ра мі вы сту пі лі мі-

ніс тэр ствы ін фар ма цыі і аду ка-

цыі, ЗАТ «Ста ліч нае тэ ле ба чан-

не», а так са ма Са юз пісь мен ні каў 

Белару сі.

15 най та ле на ві цей шых чы таль-

ні каў бу дуць спа бор ні чаць ужо на 

свя точ най сцэ не Сло ні ма, дзе прой-

дзе ХХVІ Дзень бе ла рус ка га пісь-

мен ства.

Яна БУ ДО ВІЧ, 

фо та аў та ра.

ЮНЫЯ, ТА ЛЕ НА ВІ ТЫЯ, 
АР ТЫС ТЫЧ НЫЯ...

Па лі на ПІН ЧУК з Пет ры ка ва 
чы тае бай ку Ва лян ці на Лук шы 

«Як лі са ву чы ла ся лё таць».

Ма рыя БУЛ ГА КА ВА з Брэс та чы тае 
на род ную каз ку «Га на рыс тая ва ро на».


