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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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21 ВЕ РАС НЯ

1794 год — на-
р а  д з і ў  с я 

(г. Ма гі лёў) Кан драт Іва-
на віч Грум-Гржы май ла, 
бе ла рус кі ўрач, док тар 

ме ды цы ны, гра мад скі дзе яч. У 1820 го-
дзе скон чыў ме ды цын скі фа куль тэт Ві-
лен ска га ўні вер сі тэ та. У 1821—1828 га дах 
пра ца ваў у ва ен ным шпі та лі ў Ма гі лё ве. 
У 1833—1868-м у Пе цяр бур гу вы да ваў 
ме ды цын скую га зе ту «Друг здравия», 
якая ады гра ла пэў ную ро лю ў раз віц ці 
ай чын най на ву кі і па пу ля ры за цыі ме ды-
цын скіх ве даў. Аў тар ра бот па хі рур гіч ным 
ля чэн ні за хвор ван няў ор га наў бруш ной 
по лас ці, фі зі я ло гіі і па та ло гіі дзі ця ча га ар-
га ніз ма, гі гі е не, ды е тэ ты цы і ку рар та ло гіі. 
Па мёр у 1874 го дзе.

1918 год — на ра дзіў ся (вёс ка 
Клет нае Глус ка га ра ё на) 

Фё дар Мі хай ла віч Ян коў скі, бе ла рус кі мо-
ва зна вец і пісь мен нік. За слу жа ны дзе яч 
на ву кі Бе ла ру сі. Удзель ні чаў у са вец ка-
фін лянд скай вай не (1939—1940), быў 
па ра не ны. У час Вя лі кай Ай чын най вай-
ны — раз вед чык, на чаль нік раз вед кі атра-
да «Гроз ны» на Мін шчы не. У пас ля ва ен-
ны час — вы клад чык, пра фе сар ка фед ры 
бе ла рус кай мо вы Мінск ага пе да га гіч на га 
ін сты ту та. Док тар фі ла ла гіч ных на вук. Да-
сле да ваў фа не ты ку, ар фа эпію, лек сі ку, 
гра ма ты ку бе ла рус кай на род най і лі та-
ра тур най мо вы, яе гіс то рыю. Скла даль нік 
збор ні каў кры ла тых слоў і афа рыз маў, 
пры ка зак і пры ма вак, фра зе а ла гіч ных 
слоў ні каў. Вы даў кні гі на вел, апа вя дан няў 
і лі та ра тур ных мі ні я цюр «Аб раз кі», «Пры-
пы ні ся на ча сі ну», «І за га рою па кла ню ся» 
ды ін шых. Па мёр у 1989 го дзе.

1924 год — у Мін ску ад быў ся 
1-ы з'езд раб сель ка раў Бе-

ла рус кай ССР.

1925 год — на ра дзіў ся Алег Ула-
дзі сла ва віч Ро ман, бе ла рус-

кі ву чо ны ў га лі не па раш ко вай ме та лур гіі, 
ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, 
док тар тэх ніч ных на вук, 
пра фе сар, за слу жа ны 
дзе яч на ву кі і тэх ні кі Бе ла-
ру сі. З 1972 го да ды рэк-
тар НДІ па раш ко вай ме-
та лур гіі. У 1980—1993-м 
ге не раль ны ды рэк тар 
Бе ла рус ка га рэс пуб лі-
кан ска га на ву ко ва-вы твор ча га аб' яд нан-
ня па раш ко вай ме та лур гіі. Аў тар больш 
чым 340 на ву ко вых прац, у тым лі ку васьмі 
ма на гра фій. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 
Бе ла ру сі за рас пра цоў ку і ўка ра нен не ў 
на род ную гас па дар ку но вых по рыс тых ма-
тэ ры я лаў і вы ра баў на асно ве ме та ліч ных 
па раш коў. Лаў рэ ат Між на род най прэ міі імя 
Дж. Нэ ру. Па мёр у 2013 го дзе.

Між на род ны дзень мі ру. 
У 1981 го дзе на XXXVІ се сіі 
Ге не раль ная Асамб-
лея ААН пры зна ла, што 
пад тры ман не мі ру як на 
між на род ным, так і на на-

цы я наль ным уз роў ні з'яў ля ец ца га лоў най 
мэ тай Аб' яд на ных На цый у ад па вед нас ці са 
Ста ту там ААН, і пры ня ла ра шэн не аб мэ-
та згод нас ці аб вя шчэн ня спе цы яль на га дня, 
пры све ча на га свят ка ван ню і ўма ца ван ню 

ідэа лаў мі ру ся род усіх на цый і на ро даў.

1947 год — на ра дзіў ся Сты вен 

Кінг, аме ры кан скі пісь мен-
нік-фан таст, сцэ на рыст. З яго твор час цю 
ў лі та ра ту ры з'я віў ся но вы тэр мін — «ме-
га се лер», г. зн. бест се лер, які вы да ец ца 
фан тас тыч ны мі ты ра жа мі.

1968 год — упер шы ню ў гіс то рыі 
бы ла за пу шча на са вец кая 

аў та ма тыч ная стан цыя «Зонд-5», якая, 
аб ля цеў шы Ме сяц, вяр ну ла ся на Зям лю.

Руб ры ку вя дзе 
Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 

evgenyksenevіch@
gmaіl.com

Песню бярыце з сабою...Песню бярыце з сабою... СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Марыі, Георгія.

К. Аляксандра, Іпаліта, 
Мацея.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.52 19.12 12.20

Вi цебск — 6.42 19.02 12.20

Ма гi лёў — 6.42 19.02 12.20

Го мель — 6.39 18.58 12.19

Гродна — 7.08 19.27 12.19

Брэст — 7.09 19.27 12.18

Месяц
Поўня 14 верасня.

Месяц у сузор’і Блізнят.

УСМІХНЕМСЯ

Да ін струк цыі па збор-

цы ка на пы пры кла да юц-

ца ма лень кі ма ла ток, два 

клю чы-шас ці гран ні кі і ві-

зіт ная карт ка ад ва ка та па 

раз во дах.

— Што са мае га лоў нае ў 

спор це?

— Ана лі зы.

Бы ло ў мі ніст ра аду ка-

цыі тры сы ны: ма лод шы, 

ся рэд ні і вы шэй шы.

— Да ра гі, а што мы бу-

дзем ра біць на гэ тых вы хад-

ных?

— Да ма мы тва ёй па е-

дзем.

— А на на ступ ных?

— А на на ступ ных я пры-

еду і за бя ру ця бе.

Ка лі наш ча ла век куп-

ляе спар тыў ны кас цюм, то 

ён або збі ра ец ца вы піць на 

пры ро дзе, або кла дзец ца 

ў баль ні цу.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Вер шы — Мі хась БАШ ЛА КОЎ,

му зы ка — Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ.

Куп лет 1:
Дзі ва дзіў нае — пес ня да лё кая
У гус тым ве ча ро вым ба ры.
Сэр ца зой дзец ца,

як ад клё ка ту
Ад бус лі на га на за ры.

Пры пеў:
За ча ро ва ны, за ча ро ва ны,
І ні вы дых нуць, ні ска заць.
Ні бы па ху глыт нуў чаб ро ва га,
Нат не ве рыц ца, так спя ваць.

Куп лет 2:
Не звы чай нае, та ям ні чае,
Як су тон не ляс ных да рог.
Пе ра лі віс тае, кры ніч нае
І пя шчот нае, бы му рог.

Пры пеў:
Куп лет 3:
У тым го ла се, у тым го ла се...
Каб яшчэ ха ця раз па чуць!
Эх, вы, пес ні.

Як зер не ко ла са —
Ў гле бу кі неш, і... пра рас туць.

Мі хась Баш ла коў (нар. 1951 г.) — вя-

до мы бе ла рус кі па эт. Скон чыў гіс то ры ка-

фі ла ла гіч ны фа куль тэт Го мель ска га ўні вер-

сі тэ та. У роз ныя га ды на стаў ні чаў, пра ца-

ваў у Са ю зе пісь мен ні каў. З 1991 го да — у 

Мі ніс тэр стве ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь, дзе зай маў ся пад рых тоў кай і вы-

дан нем гіс то ры ка-да ку мен таль ных хро нік 

«Па мяць». Аў тар кніг паэ зіі «Ка са ві ца», 

«Нач ны па ром», «Дні мае за ла тыя», «Як 

слё зы гор кія Ай чы ны...», «Мат чы ны гры бы 

пе ра бі раю», «Пя ро зя зю лі пад ні му», «Не-

тры», «Па лын», «Да леч вя чэр няя» і ін шых. 

Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь. Уз на га ро джа ны ме да лем Фран цыс-

ка Ска ры ны.

ЗА ЧА РО ВА НЫ
З нагодыЗ нагоды

«Бу дзем 
ра зам — 
і споў няц ца 
ма ры...»

У ста ліч ным 

Па ла цы Рэс пуб лі кі 

з ве лі зар ным 

пос пе хам прай шоў 

кан цэрт на род на га 

ар тыс та Укра і ны 

Мі ка лая Гна цю ка.

Пуб лі ка су стрэ ла ар тыс-

та шква лам апла дыс мен таў, 

мо рам кве так і са мы мі цёп-

лы мі ўсмеш ка мі, што, да рэ-

чы, не дзі ва, бо кан цэрт ад-

быў ся 14 ве рас ня — у дзень 

го ра да Мін ска, у дзень на-

ра джэн ня спе ва ка, ра зам 

з якім слу ха чы і спя ва лі 

(«Ма лі на вы звон», «Птуш ку 

шчас ця», «Га лі ну», «Зор ку 

пун со вую», «Не па кінь»...), і 

за то е на маў ча лі, слу ха ю чы 

не ве ра год ную ў яго вы ка-

нан ні «Авэ Ма рыю». Го лас 

спе ва ка гу чаў па-ра ней ша-

му чыс та і лёг ка, сам ар тыст 

быў эле гант ны і ма ла ды, 

та му пуб лі ка шчы ра не ра-

зу ме ла, ча му ў афі шы гэ ты 

кан цэрт аб ве шча ны раз ві-

таль ным?

Яс насць па спра ба ваў 

унес ці мі ністр куль ту ры 

Юрый Бон дар, які пе ра даў 

Мі ка лаю Гна цю ку він ша ван-

не і сло вы Прэ зі дэн та Бе ла-

ру сі Аляк санд ра Ры го ра ві ча 

Лу ка шэн кі: «Ні я кіх раз ві-

таль ных кан цэр таў!»

Са свай го бо ку мі ністр 

куль ту ры да даў, што ў кра і-

не пра хо дзіць шмат роз ных 

фес ты ва ляў, дзе заў сё-

ды бу дуць ра ды лю бі ма му 

ар тыс ту.

У фі на ле кан цэр та Мі-

ка лай Гна цюк упер шы ню 

вы ка наў пес ню «Бу дзем 

ра зам!». Му зы ку да яе на-

пі саў па пу ляр ны ўкра ін скі 

кам па зі тар Вік тар Ві до-

мен ка, сло вы — вя до мая 

бе ла рус кая па эт ка Ва лян-

ці на Па лі ка ні на. «Дзя куй 

аў та рам за пры го жую ме-

ло дыю, — ска заў пас ля кан-

цэр та спя вак, — за муд рыя 

сло вы: «Бу дзем ра зам — і 

споў няц ца ма ры. / І ра ней 

жыць бы ло не пра сцей. / 

Хай ра зы дуц ца шэ рыя хма-

ры. / Быц цам квет ка, лю боў 

пра рас це!». Спа дзя ю ся, 

што так яно і бу дзе».

Па лі на ВА ЛЕ Е ВА.
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