
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Фядоры, Віктара, 
Германа, Дзмітрыя, 
Мікалая, Сяргея.

К. Марыны, Яніны, 
Герарда, Германа, 
Тодара.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.59 19.02 12.03

Вi цебск — 6.49 18.52 12.03

Ма гi лёў — 6.49 18.52 12.03

Го мель — 6.46 18.49 12.03

Гродна — 7.15 19.18 12.03

Брэст — 7.15 19.18 12.03

Месяц
Першая квадра ў 4.55.

Месяц у сузор’і Казярога.

УСМІХНЕМСЯ
— Ва шы плю сы і не да-

хо пы? Сціс ла.

— Ду маю пра віль на! 

Але ўго лас.

Як ка за ла цёт ка Га ля:

— З га да мі больш за ўсё 

рас ча роў ва юць цэ ны, люс-

тэр ка і ана лі зы...

— Кас тусь, ва шы джын-

сы я ўчо ра па-су сед ску па-

мы ла, ад па ры ла, і яны ста лі 

ка ра цей шыя. Так што пад-

шы ваць іх зу сім не трэ ба.

— Дык гэ та што атрым-

лі ва ец ца, я вам учо ра да-

рэм на ша ка лад ку прэ зен-

та ваў?
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1815 год — на ра дзi ла ся (ця пе раш-

нi Смар гон скi ра ён) Габ ры е ля 

Пу зы на, поль ская пiсь мен нi ца. Аў тар збор нi-

каў паэ зii «У iмя Бо га!», «Про зай i вер шам», 

збор нi ка «Ама тар скi тэ атр», ус па мi наў 

«У Вiль нi i ў лi тоў скiх два рах» i iн шых.

1880 год — у Мiн ску за сна ва на му зыч на-лi та ра-

тур нае та ва рыст ва.

1910 год — за сна ва на Сло нiм ская жа но чая гiм-

на зiя. У гiм на зii ме лi ся пад рых тоў чы i сем 

асноў ных кла саў. Ся род вы клад чы каў бы лi вы пуск нi кi 

ўнi вер сi тэ таў Маск вы, Пе цяр бур га, Кi е ва, Мiр га рад скай 

пра мыс ло ва-мас тац кай шко лы, Бе ла стоц ка га Мi ка ла еў-

ска га iн сты ту та, гiм на зiй Грод на, Го ме ля i iн шых. Пад час 

Пер шай су свет най вай ны (1915) гiм на зiя бы ла пе ра ве дзе-

на ў Ка лу гу. У 1918-м спы нi ла дзей насць.

У гэ ты ж дзень у Бы ха ве на ра-

дзiў ся На вум Iз ра i ле вiч Цы руль-

нi каў, контрад мi рал. З 1928-га 

слу жыў у Ва ен на-мар скiм фло це. 

У 1939—1945 га дах — на чаль нiк 

апе ра тыў на га ад дзе ла шта ба Цi ха-

акi ян ска га фло ту. Удзель нiк вай ны 

з Япо нi яй. З 1947-га — ка ман ду ю-

чы ва ен на-мар ской ба зай, у 1951—

1954 га дах — ка ман дзiр ды вi зii пад-

вод ных ло дак.

1920 год — 24—27 ве рас ня 

ў Мiн ску прай шоў пер шы з'езд кам са мо ла 

Бе ла ру сi.

1955 год — Прэ зi ды ум Вяр хоў на га Са ве та БССР 

за цвер дзiў тэкст i му зы ку Дзяр жаў на га гiм на 

Бе ла рус кай ССР (тэкст Мi ха ся Клiм ко вi ча, му зы ка Не-

ста ра Са ка лоў ска га).

1995 год — Гро дзен скую Ба ры са-Глеб скую царк-

ву на ве даў па тры ярх Мас коў скi i ўсяе Ру сi 

Аляк сiй II.

1870 год — на ра дзiў ся Жорж 

Клод, фран цуз скi iн жы нер, 

хi мiк, вы на ход нiк не она вай лям пы.

1905 год — на-

ра дзiў ся 

Се ве ра Ачоа, аме ры-

кан скi бiя хi мiк, лаў рэ ат Но бе леў скай 

прэ мii па фi зi я ло гii i ме ды цы не. Унёс 

уклад у рас шыф роў ку ге не тыч на га ко-

да i ме ха нiз ма бiя сiн тэ зу нук ле i на вых 

кiс лот.

1945 год — на ра дзi ла ся Ла ры-

са Аляк се еў на Ру баль-

ская, ра сiй скi па эт-пе сен нiк.

1955 год — на ра дзiў ся Аляк сандр Мi ка ла е вiч 

Ба шы раў, ра сiй скi ак цёр кi но, тэ ле ба чан ня 

i дуб ля жу, кi на рэ жы сёр, сцэ на рыст, прад зю сар, клiп-

мей кер.

1960 год — у ЗША на ва ду спу шча ны пер шы 

атам ны авiя но сец «Эн тэрп райз».

1970 год — упер шы ню ў гiс то рыi асва ен ня кас-

мiч най пра сто ры са вец кая аў та ма тыч ная 

стан цыя «Ме сяц-16» да ста вi ла на Зям лю ўзо ры ме ся ца-

ва га грун ту.

ЖАН-ЖАК РУ СО:

«Мая спра ва ска заць праў ду, а не пры му-

шаць ве рыць у яе».

Не фар матНе фар мат

Ад на вель мi муд рая вы-

клад чы ца на жур фа ку га-

ва ры ла нам: для та го каб 

атры маў ся цi ка вы ма тэ ры ял 

пра ча ла ве ка, свай го ге роя 

трэ ба на час па лю бiць. Вось 

ужо трыц цаць га доў упэў нi-

ва ю ся ў спра вяд лi вас цi слоў 

сваёй на стаў нiцы. Больш за 

тое, ёсць ге роi, якiх свет ла 

ўспа мi на еш не толь кi пэў ны 

час, а доў гiя га ды, ка лi не 

ўсё жыц цё.

Ме на вi та та кую ге ра i-

ню мне не ка лi па шчас цi ла 

су стрэць у Пiн скiм ра ё не. 

Раз дру коў ку маг нi та фон-

на га за пi су гу тар кi з ёй 

за хоў ваю ў ад мыс ло вай 

па пцы з са мы мi да ра гi-

мi ма тэ ры я ла мi. На жаль, 

Уль я ны Кi ры лаў ны Мель нiк 

ня ма ўжо — пра гэ та па ве-

да мiў стар шы ня сель ска-

га Са ве та. А ў час на шай 

су стрэ чы ёй бы ло ўжо за 

во сем дзе сят... Пе рад са-

май вай ной 18-га до вая 

Уль я на вы хо дзi ла за муж 

за пры го жа га хлоп ца Кар-

нея Цяр лец ка га. У 44-м яго 

за бра лi на фронт, а ў 45-м 

яна атры ма ла па ха ван ку. 

За ста ла ся з дву ма ма лы мi 

дзець мi i гек та рам зям лi, 

бо кал га саў яшчэ не бы ло. 

Вы жы ва ла, як маг ла. На-

ву чы ла ся шыць, пры дба ла 

ма шын ку. Шы ла, а ў якас-

цi апла ты ёй да па ма га лi 

апра цоў ваць по ле. По тым 

брат па да рыў фо та апа рат 

i яна асво i ла фо та спра ву, 

ста ла фа то гра фам на ўсю 

акру гу. Так i су стрэ ла свай-

го дру го га су жэн ца. Фран-

та вiк Аляк сандр Мель нiк 

прый шоў да яе, каб зра-

бiць фо та зды мак на да ку-

мен ты.

Му жа Аляк санд ра, з якiм 

пра жы лi 35 га доў, яна на зы-

ва ла Олiсь. Уль я на Кi ры лаў-

на раз маў ля ла на пры го жай 

са ка вi тай па лес кай га вор цы, 

якую хо ра ша апi саў Ко лас у 

ра ма не «На ро ста нях». Ка-

лi пе ра чыт ваю раз ва жан нi 

пра жыц цё прос тай вяс ко-

вай жан чы ны, нi бы чую яе 

са му.

«Пра сак рэ ты даў га-

лецця. Я столь кi го ра па ба-

чы ла, так цяж ка жы ла, не 

ве даю, ча му мя не доў га Бог 

тры мае на зям лi. Мо жа, за 

тое, што нi з кiм не сва ры-

ла ся. Я нi ко лi не ла я ла ся нi 

з ад ной су сед кай. Не ме ла 

па няц ця, як кры чаць на му-

жа, нi з пер шым, нi з дру гiм 

не ўчы ня ла сва рак.

Пра за ха ван не шлю бу. 

Мой Олiсь, як ма ла дзей шы 

быў, то ча сам i вы пiць мог. 

Бы вае, прый дзе да ха ты па-

зна ва та, п'я ны, i ад ра зу да 

мя не: «Уль ян ка, па ма жы па-

спя ваць». У та кiм ста не вель-

мi ах во чы быў да спе ваў. Я нi-

ко лi не на сва ру ся на яго, але 

ка жу: «Доб ра, за раз па спя ва-

ем». А са ма ста ра юся ўлад ка-

ваць на ло жак (ён на пад пiт ку 

хут ка за сы наў), по тым сцяг ну 

ча ра вi кi, на крыю. А на заўт ра 

ра нень ка ўста ну, ка ро ву да-

гле джу, сня да нак па стаў лю, 

сло вам не па пра кну. А ён i 

сам вi на ва та па зi рае, усё ра-

зу мее. Дык на вош та ў сям'i 

раз лад чы нiць?

А жан чы ны, бы ва ла, па-

пры хо дзяць у бры га ду, i ад на 

пе рад ад ной хва ляц ца: мой, 

маў ляў, прый шоў на пад пiт-

ку, а я яго да вай ла яць, ён 

агры за ец ца — а я яшчэ бо-

лей, ён бiц ца пад сту пае — 

а я не пе ра стаю. Iн шая хоць 

з гу за ком хо дзiць, ды за да-

во ле ная, што му жы ка доб-

ра па ўшчу ва ла. Ця пер жа 

i на огул ма ла дыя, як што 

крыш ку не так, не толь кi 

ла яц ца аль бо бiц ца, але ад-

ра зу ў суд бя гуць раз во дзiц-

ца. Ураз сва бод ныя, але цi 

шчас лi выя?

Пра ша на ван не баць коў. 

Ця пер ма ла дыя цi жэ няц ца, 

цi раз вод зяц ца — баць коў 

не пы та юць. А ў нас бы ло 

не так. Мой Олiсь прый шоў 

сва тац ца, я яму нi чо га не ад-

ка за ла, ска за ла, што па вiн-

на спы таць баць коў. Па бег ла 

ад ра зу да баць кi i ма цi. Баць-

ка вы слу хаў мя не i маў чаў, 

мо жа, з паў га дзi ны. По тым 

пра мо вiў: ён з доб рай сям'i — 

не п'я нi цы, не гуль таi, мо жаш 

iс цi, дач ка. Я ж не дзяў чы на 

бы ла, уда ва. Але i дру гi раз 

за муж пай шла толь кi з бла-

сла вен ня баць коў.

Пра га рэл ку. Лю дзей га-

рэл ка згу бi ла, рас ко ша звя-

ла. Лёг ка жы вуць, пра цай да 

сё ма га по ту хлеб не зда бы-

ва юць. А без га рэл кi на огул 

нi чо га не ро бiц ца. За раз, 

ка лi ча ла ве ка па про сiш па-

маг чы ў гас па дар цы, трэ ба 

спа чат ку бу тэль ку па ста вiць 

з за кус кай, ра бот нiк вы п'е, а 

по тым пой дзе неш та ра бiць. 

Ка лi мы ха ту з му жам бу да-

ва лi, так са ма лю дзей най ма-

лi, але нi хто на ват не за iкаў-

ся пра ней кую вы пiў ку.

Ка лi вя сел ле маё з Кар-

не ем бы ло, то баць ка за вёз 

у Пiнск мех кру п i аб мя няў 

яго ў ма на поль цы на пяць 

чац вяр цi нак га рэл кi. Гэ та 

ўжо лi чы ла ся знат ным вя-

сел лем. А ця пер коль кi скры-

няў трэ ба на вя сел ле аль бо 

на iн шую ўра чыс тасць?

Пра зла чын насць i бяс-

пе ку. Лю дзi шмат п'юць, 

лёг ка жы вуць, ста лi больш 

раз бэ шча ныя. Я ка лi ў га зе-

це пра чы таю цi ўба чу ў тэ ле-

вi за ры, што за бi лi ка го або 

дзяў чы ну згвал та ва лi, не-

каль кi дзён спаць не ма гу, 

пла чу. Ад куль столь кi злыд-

няў на све це раз вя ло ся? 

Да мя не ж, бы ва ла, пры -

е дзе ча ла век з да лё кай вёс-

кi, я пад ха пi ла фо та апа рат 

i па еха ла з iм. Еду з ма ла-

дым муж чы нам 12 кi ла мет-

раў праз лес, а яму ў га ла-

ву не прый дзе на ват сло ва 

якое не пры стой нае ска заць, 

а мне па ду маць, што трэ ба 

не ча га апа сац ца. Хоць i ба-

чы ла гэ та га ча ла ве ка час-

цей за ўсё пер шы раз.

Пра тэх нiч ны пра грэс. 

Ся дзiць не як мой унук на-

су праць, гу ляе з ма бiль-

нi кам, шчоў кае. А по тым 

ка жа: вось, ба ба, твой зды-

мак га то вы. I праў да, зняў 

на ма бiль ны, по тым мож на 

раз дру ка ваць аль бо ад пра-

вiць фо та хоць на iн шы ка-

нец. Вось як да лё ка пай шла 

на ву ка, якiя пры ста са ван нi 

пры ду ма лi. Але, зда ец ца, 

каб пры ду маў хто, як лю-

дзям на брац ца больш да-

бры нi i спа га ды».

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

УРО КI ЖЫЦ ЦЯ I МУД РАС ЦI
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