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21 чэрвеня 2017 года.

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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22 ЧЭР ВЕ НЯ
Дзень усе на род най па мя цi ах вяр Вя лi кай Ай чын-

най вай ны

1757 год — на ра дзiў ся Джордж Ван ку вер, анг лiй скi 
ма ра пла вец i да след чык. У 1790—1795 га дах 

кi ра ваў кру га свет най экс пе ды цы яй, якая да сле да ва ла Цi-
ха акi ян скае ўзбя рэж жа Паў ноч най Аме ры кi ад Ка лi фор нii 

да Аляс кi.

1857 год — у Лон да не вый шаў пер шы ну мар рус-

кай рэ ва лю цый най га зе ты «Ко ло кол». Вы да-

ва ла ся да 1867 го да, вый шла 245 ну ма роў.

1902 год — на ра дзiў ся Iван Та ра сюк, дзе яч рэ-

ва лю цый на га ру ху ў За ход няй Бе ла ру сi. За 

рэ ва лю цый ную дзей насць у 1923 го дзе арыш та ва ны ўла-

да мi Поль шчы, за тым эмiг ра ваў у СССР. З 1932 го да зноў 

на пад поль най ра бо це ў За ход няй Бе ла ру сi. У 1932—1936 

га дах у ту рэм ным зня во лен нi. У ве рас нi 1939 го да ства рыў 

i ўзна ча лiў пар ты зан скi атрад, якi да па ма гаў Чыр во най Ар-

мii пры вы зва лен нi За ход няй Бе ла ру сi ў ра ё не Дра гi чы на, 
Ан то па ля, Коб ры на. За гi нуў у баi ў 1939 го дзе.

1902 год — на ра дзiў ся Iван Юр ке вiч, бе ла рус кi 
ву чо ны-геа ба та нiк, ака дэ мiк НАН Бе ла ру сi, 

док тар сель ска гас па дар чых на вук, пра фе сар. За слу жа ны 
дзе яч на ву кi Бе ла ру сi. Рас пра ца ваў геа ба та нiч нае ра я ніра-
ван не Бе ла ру сi, даў кла сi фi ка цыю ты паў ля соў, пра вёў 
да сле да ван нi па ацэн цы ста ну i ад наў лен ня су свет на вя до-
мых бе ла рус кiх дуб раў. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii СССР i 
Дзяр жаў най прэ мii Бе ла ру сi. Па мёр у 1991 го дзе.

1922 год — у 
в ё с  ц ы 

Ша ба ны (ця пер у ме-
жах Мiн ска) на ра дзiў ся 
Ка зi мiр Ша бан, Ге рой 
Са вец ка га Са ю за. У 
Вя лi кую Ай чын ную ва я-
ваў на роз ных фран тах. 
Лёт чык-штур ма вiк стар-
шы лей тэ нант Ша бан да 
лi пе ня 1944 го да здзейс нiў 123 ба я выя вы ле ты. Удзель нiк 
Кур скай бiт вы, Кор сунь-Шаў чэн каў скай, Львоў ска-Сан да-
мiр скай апе ра цый, вы зва лен ня Ру мы нii, Венг рыi, Чэ ха сла-
ва кii. За гi нуў у авiя ка та стро фе ў 1945 го дзе.

1937 год — на ра дзiў ся Ба рыс Алi фер, бе ла рус кi 
кi на апе ра тар, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў 

Бе ла ру сi. На кi на сту дыi «Бе ла русь фiльм» зняў мас тац кiя 
i тэ ле вi зiй ныя фiль мы «По лы мя», «Ру i ны стра ля юць...», 
«Дзяр жаў ная мя жа» i iнш. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii Бе-
ла ру сi. Па мёр у 2014 го дзе.

1942 год — у 
Кi е ве ад-

быў ся фут боль ны «матч 
смер цi» па мiж збор най 
люфт ва фэ i фут ба лiс-
та мi кi еў ска га «Ды-
на ма», ар га нi за ва ны 
ня мец ка-фа шысц кi мi 
аку па цый ны мi ўла да мi. 
Ды на маў цы вый гра лi 
(5:3), а праз нейкі час 

бы лi рас стра ля ныя.

1947 год — на ра дзi ла ся На тал ля Вар лей, ра сiй ская 

акт ры са кi но. Пра ца ва ла эк вi лiб рыст кай у 

цыр ку, iг ра ла на сцэ не Мас коў ска га дра ма тыч на га тэ ат ра 
iмя Ста нi слаў ска га. Зня ла ся больш чым у 60 кi на фiль мах, 
у тым лi ку ў «Каў каз скай па лон нi цы», «Семі ня вестах яф-
рэй та ра Збру е ва», «Два нац цаці крэс лах» i iнш.

1957 год — ад кры ты Брэсц кi аб лас ны края знаў-

чы му зей. Ся род экс па на таў: ар хеа ла гiч ная 

ка лек цыя, больш за 14 ты сяч адзi нак ну мiз ма тыч най ка-

лек цыi, больш за 2000 адзi нак эт на гра фiч най ка лек цыi, 

ру ка пiс ныя i ста ра дру ка ва ныя кнi гi, тэ ле хан скае шкло, 

ста ра даў нiя му зыч ныя iн стру мен ты, вай ско вая аму нi цыя 

i зброя XVI—XVIII ста год дзяў i iнш.

2012 год — ад кры ты Му зей су час най бе ла рус кай 
дзяр жаў нас цi. Ство ра ны як фi лi ял На цы я-

наль на га гiс та рыч на га му зея Бе ла ру сi. Ён за клi ка ны стаць 
ад ным з цэнт раў па збо ры, вы ву чэн нi, за ха ван нi i прэ зен-
та цыi ма тэ ры я лаў па су час най гiс то рыi Бе ла ру сi.

Ула дзi мiр МУ ЛЯ ВIН, лi дар i за сна валь нiк 
ле ген дар най фолк-рок-гру пы «Пес ня ры»:

«А жыць хо чац ца на ват з цi ка вас цi».

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Марфы, Марыі, 
Фёклы, Аляксандра, 
Аляксея, Кірылы.
К. Паўліны, Інакенція, 
Тамаша, Яна.

Месяц
Маладзік 24 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Шаляў.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.37 21.46 17.09

Вi цебск — 4.18 21.44 17.26

Ма гi лёў — 4.27 21.36 17.09

Го мель — 4.34 21.23 16.49

Гродна — 4.54 21.59 17.05

Брэст — 5.05 21.50 16.45

УСМІХНЕМСЯ

— Вой, ды нар маль ная 
ў мя не са ма ацэн ка. Ца луй 
ру ку.

Жон ка кры чыць му жу з 
кух ні:

— Да ра гі, ты лю біш сыр 
з цвіл лю?

— Люб лю, да ра гая!
— Ну, та ды та бе і каў ба са 

спа да ба ец ца!

Хто ра на ўстае, той курт-
ку днём у ру ках па ня се.

— Ці ка ва, а ці ёсць ста-

пра цэнт ны спо саб ад роз ніць 

са праўд на га эк стра сэн са ад 

мах ля ра?

— Ёсць. Трэ ба па пра сіць 

яго пе ра сек чы по ле ту ды і 

на зад. Мін нае.

Як зра біць муж чы ну 
шчас лі вым:

1. Зай мац ца з ім сек сам.

2. Кар міць.

3. Па кі нуць у спа коі.

Фота Надзеі НІКАЛАЕВАЙ.
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Сён ня 22 чэр ве ня, дзень, ка лi ўспа-
мi на юць вай ну. Як вы ду ма е це, ча му 
мо гуць на ву чыць экс па зi цыi ва ен ных 
му зе яў? Бе раг чы мiр, ша на ваць па мяць 
ге ро яў i бяз вiн ных ах вяр? Пра вiль на, а 
яшчэ яны здоль ныя пры му сiць раз ва-
жаць над тым, як ма ла мы бе ра жом i 
лю бiм ад но ад на го, як поз на ра зу ме ем 
мно гiя прос тыя рэ чы...

Ад ной чы мы ста я лi з дач кою ў Му зеi 
аба ро ны Брэсц кай крэ пас цi ка ля стэн-
да з ус па мi на мi жан чын, якiя су стрэ лi 
чэр вень 1941-га го да ў Брэс це. Ся род 
iх бы ло пiсь мо жон кi афi цэ ра-па гра нiч-
нi ка На тал лi Кант роў скай. Пра апош нi 
пе рад ва ен ны дзень яна рас каз ва ла 
так: «У су бо ту муж прый шоў да до му 
поз на, ус хва ля ва ны, за кла по ча ны. 
Я ку па ла дач ку ў ван не. А ка лi ад чы нiў 
дзве ры, гуч на пры крык ну ла на яго, што 
за пус цiў скраз няк. Ён ху цень ка за крыў 
дзве ры i вый шаў. Каб ве да ла, што ба чу 
яго апош нi раз! Каб ве да ла!»

Дач ка го ра ча за га ва ры ла, што ка лi 
б яна бы ла рэ жы сё рам, то аба вяз ко ва 
зня ла б фiльм пра гэ та. Мы та ды доў-
га раз ва жа лi i прый шлi да вы сно вы, 
што ас но вай сцэ на рыя маг ла б стаць 
гiс то рыя ка хан ня кур сан та ва ен на га 
ву чы лi шча i юнай дзяў чы ны. Ка хан не 
спраў дзi ла ся, i яны ста лi му жам i жон-
кай. У шчас лi вых баць коў на ра дзi ла-
ся да чуш ка, i яны ад чу ва лi ся бе яшчэ 
больш шчас лi вы мi. На вас пе ча на га 
лей тэ нан та на кi ра ва лi на служ бу на 
ад ну з па меж ных за стаў пад Брэс там. 
Сям'я атры ма ла не вя лi кую ква тэр ку ў 
гар нi зо не.

Iш ло ле та 41-га го да. Зда ва ла ся, на-
ват у ат мас фе ры па ты ха ла вай ной. На 
мя жы раз-по раз зда ра лi ся пра ва ка цыi, 

да во дзi ла ся за трым лi ваць ла зут чы каў. 
Але быў стро гi за гад не пад да вац ца па-
нi цы, кан флiк ты вы ра шаць вы ключ на 
мiр ным спо са бам. Ма ла ды ка ман дзiр 
не раз па дум ваў, што доб ра бы ло б 
ад пра вiць жон ку з ма лой да яе баць коў, 
але з ча сам ад мо вiў ся ад на ме ру. Ка ля 
дзя сят ка афi цэ раў з гар нi зо на крэ пас цi 
бы лi вы клю ча ны з пар тыi за па нi кёр скi 
на строй. Iх вi на за клю ча ла ся ў тым, 
што ад пра вi лi сем'i ўглыб кра i ны. Ды 
i не ха це ла ся яму рас ста вац ца з лю-
бi мы мi «дзяў чат ка мi». Усе на за ста ве 
ад чу ва лi, што вай на бу дзе, але спа-
дзя ва лi ся, што не ця пер, са мае мен-
шае — праз год.

...У той дзень, у су бо ту, на мя жы бы-
ло не спа кой на, было вельмі шмат па-
ру шаль нi каў. Су вязь з ка ман да ван нем 
атра да амаль што ад сут нi ча ла, цяж ка 
бы ло аца нiць аб ста ноў ку. Ве ча рам ён 
вы ра шыў не на доў га за ско чыць да до-
му, каб уба чыць жон ку i да чуш ку. Праз 
ка лi дор па чуў шчас лi выя iх га ла сы, i 
за шчы ме ла ў сэр цы, ка мяк пад ка цiў 
да гор ла. Ён сту пiў ра шу ча, шы ро ка 
ад чы нiў дзве ры i па чуў: «Ты, му сiць, 
звар' я цеў зу сiм, скраз няк за пус цiш!» 
Та ды ён па спеш на, але бе раж лi ва за-
крыў дзве ры i пай шоў.

...Ноч чу па ча ла ся вай на. Яна, прай-
шоў шы не каль кi ко лаў пек ла, вы бра-
ла ся з го ра да, га ла да ла i за мяр за ла 
з дзi цем, але па сту по ва даб ра ла ся да 
сва iх. Пе ра жы ла вай ну.

I ўсё жыц цё да ка ра ла ся бе за тыя 
сло вы, бяс сон ны мi на ча мi за да ва ла са-
бе ад но i тое ж пы тан не: «Ча му не ска-
за ла: лю бы, пры чы нi дзве ры, я за раз». 
Мо жа, та ды ён за тры маў ся б хоць на 
хвi лiн ку, а не пай шоў бы ад ра зу».

У эпi ло гу фiль ма ста рая жан чы на 

рас каз вае да рос лай да чцэ пра апош-

нюю су стрэ чу з яе баць кам у той дзень, 

як ён за гi нуў, i про сiць яе на ву чыць 

сва iх дзя цей нi ко лi не кi дац ца рэз кi мi 

сло ва мi i не шка да ваць доб рых слоў, 

асаб лi ва для род ных i да ра гiх лю дзей. 

Ры зык ну да пус цiць, што та кi фiльм 

пры му сiў бы гле да ча па раз ва жаць, як 

сло ва ле чыць i як ра нiць.

Ка лi доб ра па ду маць, то та кiя пры-

кла ды мож на су стрэць ледзь не кож ны 

дзень. У час ша лё ных iн фар ма цый ных 

тэх на ло гiй мы пе ра маў ля ем ся па вай-

бе ры аль бо SMS, у фар мат якiх не ўпiс-

ва юц ца доб рыя пра нiк нё ныя сло вы. 

I пад гэ тым уплы вам пе ра ста ём iх ужы-

ваць на огул. Кож ны з нас, ка лi бу дзе 

шчы рым сам з са бой, зга дае, коль кi 

лiш нiх рэз кiх слоў на га ва рыў са мым 

блiз кiм лю дзям, а коль кi доб рых i па-

трэб ных не ска заў. Не раз i не два мы 

прос та не па га ва ры лi ад но з ад ным, 

ка лi трэ ба бы ло i па га ва рыць, i вы свет-

лiць, i рас ста вiць усё па сва iх мес цах. 

Доб ра, ка лi ўсё яшчэ мож на па пра вiць. 

А ка лi не...

Во сем га доў, як ня ма ма мы. I з 

кож ным го дам, зда ец ца, усё бо лей 

ад чу ваю па трэ бу неш та спы таць. Ды 

гры зу ся бе за тое, што шмат га доў 

та му пра мно гае важ нае не ра i ла ся, 

мо жа, та ды ўда ва ла ся б па збег нуць 

не ка то рых па мы лак. Але ця пер не да-

го нiш. Та му га ва ры це з блiз кi мi, па-

куль яны по бач з ва мi. I ста рай це ся 

iх па чуць.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ. 
yackevich@zviazda.by



Не фар матНе фар мат  

КАБ НЕ СПАЗ НIЦ ЦА


