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1920 год — на ра дзіў ся Пётр 

Аляк санд ра віч Да не лія, 

бе ла рус кі жы ва-

пі сец, за слу жа ны 

дзе яч мас тац-

тваў Бе ла ру сі (1995). У 1939-м 

скон чыў Мас коў скае мас тац кае 

ву чы лі шча. Пра ца ваў у роз ных 

жан рах стан ко ва га жы ва пі су. 

Ся род ра бот: кар ці ны «Плы вуць 

аб ло кі», «Абу джэн не», «Па лес-

кая ўсмеш ка». Аў тар па мят ных ме да лёў да 20-год дзя 

аба ро ны Брэсц кай крэ пас ці, 950-год дзя Брэс та, пом ні-

ка-бюс та Сяр гею Баг дан чу ку ў па сёл ку Му ха вец Брэсц-

ка га ра ё на.

1930 год — на ра дзіў ся Ар нольд Язэ па віч Лак-

шын, бе ла рус кі і ра сій скі спя вак (бас). 

У 1959-м скон чыў Му зыч на-пе да га гіч ны ін сты тут імя 

Гне сі ных. Слу жыў у Свярд лоў скім тэ ат ры опе ры і ба-

ле та, у Вя лі кім тэ ат ры ў Маск ве, у 1969—1987 га дах у 

Дзяр жаў ным тэ ат ры опе ры і ба ле та Бе ла ру сі, ад на ча со ва 

ў 1984—1989 га дах вы кла даў у Мін скім ін сты ту це куль ту-

ры. Ся род пар тый: баць ка паэ та («Зор ка Ве не ра»), пан 

Ра коў скі («Но вая зям ля» Се мя ня кі), Ма гістр-ін кві зі тар 

(«Джар да на Бру на» Кар тэ са), Ма лю та Ску ра таў («Цар-

ская ня вес та» Рым ска га-Кор са ка ва).

1960 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Кан стан ці на-

віч Авер каў, бе ла рус кі тэ ле вя ду чы, ак цёр, 

рэ жы сёр, за слу жа ны дзе яч куль ту ры Бе ла ру сі (2010). 

У 1984-м скон чыў тэ ат раль нае ву чы лі шча імя Шчэп кі на 

ў Маск ве. З 1985 го да слу жыў у тэ ат рах Ра сіі і Бе ла ру сі, 

з 1989-га ар тыст гу тар ко ва га жан ру, з 1994-га рэ жы сёр 

Дзяр жаў на га ка мі тэ та Рэс пуб лі кі Бе ла русь па тэ ле ба чан-

ні і ра дыё вя шчан ні, На цы я наль най тэ ле ра дыё кам па ніі 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Адзін са ства раль ні каў 12-се рый на-

га да ку мен таль на га тэ ле філь ма «Най ноў шая гіс то рыя». 

Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі (2004).

1265 год — анг лій скі ка роль Ген-

рых ІІІ за сна ваў бры тан скі 

пар ла мент, са браў шы пер шую афі цый-

ную кан грэ га цыю прад стаў ні коў най вы-

шэй ша га ры цар ска га са слоўя і «га рад-

скіх дэ пу та цый прос тых бур жуа».

1710 год — кур фюрст Сак со ніі Аў густ Моц ны 

пад пі саў указ аб ства рэн ні ў Мей се не пер-

шай у Еў ро пе фар фо ра вай ма ну фак ту ры (за кла дзе на 

6 чэр ве ня 1710 го да).

1820 
год — на ра дзіў ся 

Аляк сандр Мі ка ла е віч 

Ся роў, рус кі кам па зі тар і му зы ка зна-

вец. Адзін з за сна валь ні каў рус кай 

му зыч най кры ты кі. У 1840—1868 га-

дах слу жыў ва ўста но вах мі ніс тэр-

стваў юс ты цыі і ўнут ра ных спраў. 

Са ма стой на ава ло даў кам па зі тар-

скай тэх ні кай. Аў тар опер «Юдзіф», 

«Раг не да», «Ва ро жая сі ла», тво раў 

для ар кест ра, апра цоў кі на род ных 

пе сень, ра ман саў, му зы кі для спек так ляў дра ма тыч ных 

тэ ат раў. Пі саў пра твор часць Мі ха і ла Глін кі, Люд ві га ван 

Бет хо ве на, Ры хар да Ваг не ра.

1950 год — на ра дзіў ся Мі ха іл Са ла мо на віч Гус-

ман, пер шы на мес нік ге не раль на га ды рэк-

та ра ІТАР-ТАСС. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Ра сіі ў га лі не 

лі та ра ту ры і мас тац тва (2002).
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ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.11 17.32 8.21

Вi цебск — 9.07 17.16 8.09

Ма гi лёў — 9.01 17.22 8.21

Го мель — 8.51 17.25 8.34

Гродна — 9.25 17.48 8.23

Брэст — 9.19 17.55 8.36

Месяц
Апошняя квадра 

17 студзеня.

Месяц у сузор’і 

Казярога.

УСМІХНЕМСЯ

— Ты на мя не не кры чы, 

я та бе не жон ка.

— Дык ты будзь ма ёй 

жон кай.

— Ця пер кры чы, ка ха-

ны, коль кі хо чаш.

Каб не да вя ло ся ха пац-

ца за са ло мін-

ку — пад сця-

лі свое ча со ва 

са лом ку.

Я зра зу-

меў: гла баль-

нае па цяп-

лен не — гэ та 

не ка лі круг-

лы год ле та, 

а ка лі круг лы 

год во сень.

П а  к у л ь 

сон ца не зой-

дзе, ліх та ру 

ні чо га не све-

ціць.

— Я — адзі ная і не паў-

тор ная, — ка жа ад на блан-

дзін ка дру гой.

— Ды што ты!

— Так, гэ та мой псі хі ятр 

ка жа. Та кіх цяж кіх вы пад-

каў у яго прак ты цы яшчэ 

не бы ло.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Гэ тую гіс то рыю з хва ля-

ван нем рас каз ва ла ка ле га, 

якая вяр ну ла ся з па ха ван ня 

бы ло га му жа. Так вый шла, 

што рас ста лі ся даў но, як 

той ка заў, не яны пер шыя, 

не яны апош нія. Яна жы ве 

ў са мым паў днё вым аб лас-

ным цэнт ры кра і ны, ён у са-

мым паў ноч ным — жыў. Су-

вяз ным звя ном за ста ваў ся 

сын, а ця пер ужо і ўнук, які 

пад рас тае на ра дасць ба-

бу лі і да ня даў ня га ча су — 

дзя ду лі.

Ва ен ны пен сі я нер у свае 

шэсць дзя сят з не вя лі кім 

хвос ці кам пра жы ваў адзін, 

па вод ле слоў тых, хто яго 

ве даў, заў сё ды па кі даў ура-

жан не моц на га і зда ро ва га 

муж чы ны. У па чат ку снеж ня 

з ім га ва ры лі па тэ ле фо не і 

сын, і сяст ра. Ні ко му ён на 

зда роўе не скар дзіў ся. За-

не па ко і лі ся блі жэй да Но-

ва га го да, бо дзя ду ля, на 

здзіў лен не, доў га не зва ніў, 

не ці ка віў ся спра ва мі ўну ка. 

А ка лі ўжо не змаг лі да зва-

ніц ца і па він ша ваць з на ва-

год нім свя там, та ды за бі лі 

тры во гу і ста лі дзей ні чаць. 

Най перш ня вест ка ад шу-

ка ла ну ма ры су се дзяў па 

лес віч най пля цоў цы і змаг-

ла да зва ніц ца ім. Яны здзі-

ві лі ся: «А хі ба вы не ве да е-

це, це ла вы вез лі з ква тэ ры 

тыд ня з паў та ра та му?» Для 

род ных гэ та быў шок.

Ка лі яны пры еха лі на 

мес ца, то не ча ка ных ад-

крыц цяў са зна кам мі нус 

ста ла яшчэ больш. Вы-

свет лі ла ся, што ча ла век 

па мёр 11 снеж ня. Це ла 

за бра лі з ква тэ ры аж праз 

дзе сяць дзён. І то пас ля 

та го, як адзін са зна ём цаў 

за не па ко іў ся, што ўжо дру-

гі ты дзень яго та ва рыш не 

пры хо дзіць у лаз ню. Ён жа 

та кі ама тар па ры! Вы свет-

ліў ад рас праз трэ ціх асоб і 

пай шоў пра ве даць. На лес-

віч най пля цоў цы ві зі цё ра 

су стрэў ед кі пах. Муж чы на 

ад ра зу за па до зрыў най-

гор шае і вы клі каў мі лі цыю. 

Мі лі цы я не ры па клі ка лі ра-

та валь ні каў, шчуп лей шы 

з іх за лез праз ад чы не ную 

форт ку ў ква тэ ру і ад крыў 

дзве ры. Хлоп цу ад ра зу ста-

ла дрэн на, ві да воч на, ад 

та го, што кан цэнт ра цыя ў 

па вет ры пра дук таў гні ен ня 

бы ла над звы чай вы со кая.

Іры на Пят роў на да гэ тай 

па ры не мо жа ўсвя до міць 

або ней кім чы нам рас тлу-

ма чыць па во дзі ны су се дзяў. 

Ка лі з дзвя рэй стаў да но-

сіц ца сму род, мож на бы ло 

звяр нуць ува гу, што ў ква-

тэ ры дзе сяць дзён бес пе ра-

пын на га рыць свят ло, за ста-

ец ца ад ноль ка ва ад чы не на 

форт ка, ды прос та вы клі-

каць ад па вед ныя служ бы. 

Су се дзі по тым ка за лі, што 

па ду ма лі на 92-га до вую ба-

буль ку, якая жы ве по бач. 

Але тым больш трэ ба бы ло 

рэ ага ваць, ка лі по бач та кі 

па жы лы ча ла век, з якім усё 

мо жа зда рыц ца! Коль кі б 

яшчэ ля жаў ня бож чык, каб 

не пры яцель па лаз ні, ска-

заць цяж ка. «У рэш це рэшт, 

са мі ды ха лі вы па рэння мі 

труп на га яду і не ра бі лі ні я-

кіх кро каў», — дзі віц ца Іры-

на Пят роў на.

Усё ж адзін не абы яка-

вы ча ла век знай шоў ся, і 

па мер ла га за бра лі ў морг 

21 снеж ня. А сва я кі, як мы 

па мя та ем, спра ба ва лі да-

зва ніц ца ў на ва год нюю 

ноч... Бо ім ні хто не па ве да-

міў. Ка лі ж па пы та лі служ-

бо вых асоб пра ва ахоў ных 

ор га наў, у чые аба вяз-

кі ўва хо дзіць апа вяс ціць 

свая  коў, то пе ра жы лі яшчэ 

ад но здзіў лен не. Ім рас тлу-

ма чы лі, што гэ так су па ла: 

то ад ны вы хад ныя, то дру-

гія, а па між імі тэр мі но выя 

спра вы на ва лі лі ся, ка нец 

го да і ўсё та кое. Яно зра-

зу ме ла, ча ла ве чы фак тар. 

Але ж на та кі зва нок па тра-

ба ва ла ся тры, са ма бо лей 

пяць хві лін. Ча ла ве ка ж не 

на ву лі цы знай шлі, не трэ ба 

бы ло ўста наў лі ваць асо бу, 

вы свят ляць ад рас і ін шае. 

Це ла за бі ра лі з ква тэ ры, 

дзе за хоў ваў ся паш парт. 

Ды што там, дакумен ты! По-

бач быў тэ ле фон з кан так-

та мі, вар та бы ло на ціс нуць 

на лю бы ну мар, па ве да міць. 

Гэ та ж не згуб ле ны ка ша-

лёк аль бо збег лая ка за ў 

ба буль кі, пра зна ход ку якіх 

мож на па ве да міць і пас-

ля ўсіх свят. Гэ та ча ла век, 

у яко га ёсць род ныя і бліз-

кія. Ды вый шла вось так. 

Па ха ва лі афі цэ ра-ад стаў ні-

ка толь кі 5 сту дзеня.

На жаль, усё час цей і 

час цей да во дзіц ца чуць 

або су ты кац ца з не чым 

па доб ным. І ка лі ў вы шэй-

апі са ным эпі зо дзе ма раль-

ныя стра ты па нес лі род-

ныя, а са мо му ча ла ве ку 

ўжо нель га бы ло ні чым 

да па маг чы, то ў вы пад ку 

з брас таў чан кай скла ла ся 

яшчэ горш. Ня даў на толь-

кі скон чыў ся суд па гуч най 

спра ве вы кра дан ня дзяў-

чы ны ў Брэс це. Зла мыс ні ку 

да лі 11 га доў. На ша га зе та 

па ве дам ля ла аб зла чын-

стве ле там. Бы лы ка ва лер 

не змі рыў ся, што дзяў чы на 

вы ра шы ла з ім раз ві тац ца. 

Пад піль на ваў яе, за пхнуў 

у ба гаж нік ма шы ны, вёз 

не ма ве да ма ку ды, а ка лі 

яна вы бі ра ла ся з ма шы ны, 

спра ба ва ла ўця каць, да га-

няў і збі ваў бі тай. Па бо яў 

маг ло і не быць, каб лю дзі, 

да якіх яна звяр та ла ся ў 

вёс цы і пра сі ла да па мо гі, 

ад гук ну лі ся. Але гас па дар 

ад на го з пад вор каў, дзе ах-

вя ра спра ба ва ла сха вац ца 

ад злыд ня, ска заў, што ён 

су дзі мы і не жа дае звяз вац-

ца з пра ва ахоў ні ка мі, гас-

па ды ня пад тры ма ла су жы-

це ля: «Мі лі цыя нам тут не 

па трэб ная». Каб так па вёў 

ся бе і трак та рыст, да яко га 

ско чы ла ў ад чаі ў ка бі ну, 

маг ла б на огул за гі нуць. 

Але трак та рыст ака заў ся 

ча ла ве кам. Ура та ваў пе ра-

па ло ха ную, збі тую на гор кі 

яб лык дзяў чы ну.

Даў но ж ска за на: «Бой ся 

абы яка вых! Гэ та з іх маўк лі-

вай зго ды дзе ец ца ўсё зло 

на зям лі!»

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Не фар матНе фар мат

БОЙ СЯ АБЫ ЯКА ВЫХ


