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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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960 год — мяр ку е мая да та на ра-

джэн ня Раг не ды Раг ва ло даў-

ны, по лац кай кня зёў ны, асвет ні цы. Дач ка 

по лац ка га кня зя Раг ва ло да, жон ка вя лі-

ка га кня зя Ула дзі мі ра Свя та сла ві ча, ма ці 

кня зя Ізя сла ва Ула дзі мі ра ві ча. Па вод ле 

ле та пі саў, ад хі лі ла сва таў ство Ула дзі мі ра Свя та сла ві ча, 

які ў той час кня жыў у Ноў га ра дзе. Ка ля 980 го да Ула-

дзі мір за ха піў По лацк і за біў баць ку, ма ці і двух бра тоў 

Раг не ды, а яе гвал тоў на зра біў сва ёй жон кай і даў ёй 

сла вян скае імя Га рыс ла ва. Жа да ю чы ад помс ціць за не-

спра вяд лі васць і на не се ныя крыў ды, яна здзейс ні ла за мах 

на жыц цё кня зя, але ён не ўдаў ся. Ула дзі мір са слаў жон-

ку і сы на, які за сту піў ся за ма ці, у не вя лі кае па се лі шча, 

якое за тым атры ма ла наз ву За слаўе. Згод на з пад ан нем, 

пас ля хры шчэн ня кня зя Ула дзі мі ра і лік ві да цыі яго га рэ ма 

Раг не да ад мо ві ла ся дру гі раз вый сці за муж і па стрыг ла-

ся ў ма наш кі пад імем Анас та сія. Па мер ла ў 1000 го дзе. 

У За слаўі ўста ля ва ны пом нік Раг не дзе і яе сы ну.

1934 год — на ра дзіў ся (вёс ка Ма лыя Ве раб' е-

ві чы, ця пер у На ва груд скім ра ё не) Мі ха іл 

Паў ла віч Грынь, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не жы вё ла га доў лі, 

док тар сель ска гас па дар чых на вук, пра фе сар. З 1957 го да 

ў Бе ла рус кім НДІ жы вё ла га доў лі. Аў тар на ву ко вых прац 

па пы тан нях тэ о рыі і прак ты кі га доў лі і се лек цыі буй ной 

ра га тай жы вё лы, рас пра цоў цы пра гра мы і ме та даў ге-

не тыч на га ўдас ка на лен ня буй ной ра га тай жы вё лы па 

ма лоч най і мяс ной пра дук цый нас ці. Адзін з за сна валь-

ні каў бе ла рус кай шко лы се лек цы я не раў у га лі не жы вё-

ла га доў лі.

1949 год — на ра дзіў ся (вёс ка Мо ла да ва Іва наў-

ска га ра ё на) Пётр Іва на віч Бры га дзін, бе ла-

рус кі гіс то рык, док тар гіс та рыч ных на вук, пра фе сар, за-

слу жа ны ра бот нік аду ка цыі Бе ла ру сі. Быў на кам са моль-

скай і пар тый най ра бо це. З 2000 го да рэк тар Ака дэ міі кі-

ра ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь, з 2001-га — 

мі ністр аду ка цыі Бе ла ру сі, з 2003 го да ды рэк тар Дзяр жаў-

на га ін сты ту та кі ра ван ня і са цы яль ных тэх на ло гій БДУ. Да-

сле дуе гіс то рыю Бе ла ру сі ХІХ — ХХ ста-

год дзяў, па лі тыч ную гіс то рыю, праб ле мы 

дзяр жаў на га кі ра вання.

79 год — пры вы вяр жэн ні вул ка на 

гру да мі ла вы і по пе лу быў за-

сы па ны ан тыч ны го рад Пам пеі. Доў гі 

час гэ тая да та не пад вяр га ла ся су мнен ню. Праў да, 

зу сім ня даў на ар хе о ла гі вы ка за лі вер сію, што гэ тая 

па дзея ад бы ла ся 24 каст рыч ні ка.

1572 год — на пя рэ дад ні свя та па мя ці свя то га 

Вар фа ла мея ў Па ры жы па ча лі ся ма са выя 

рас пра вы га ра джан-ка то лі каў з пра тэ стан та мі (каль ві-

ніс та мі, ці гу ге но та мі). Іх ар га ні за ва лі ка ра ле ва-ўда ва 

Фран цыі Ка ця ры на Ме ды чы і Ген рых дэ Гіз, гер цаг Ла-

та рынг скі, ар га ні за тар і кі раў нік шмат лі кай і ўплы во вай 

пар тыі — Ка та ліц кай Лі гі. Гэ та жахлівая па дзея, якая 

атры ма ла наз ву — Вар фа ла ме еў ская ноч, ад бы ла ся 

ўся го праз не каль кі дзён пас ля вя сел ля лі да ра гу ге но-

таў — ка ра ля Ген ры ха На вар ска га і прын цэ сы-ка та ліч кі 

Мар га ры ты Ва луа. Каб за бой цы ў цем ры не па мы лі лі ся 

і не па бі лі сва іх, усім па рыж скім ка то лі кам бы ло за га да-

на на ма ля ваць на ка пе лю шах бе лыя кры жы. У Па ры жы 

бы ло за бі та больш за 10 ты сяч ча ла век. Пас ля хва ля ка-

та ліц ка га тэ ро ру пе ра кі ну ла ся ў пра він цый ныя га ра ды і 

вёс кі, дзе звер скія за бой ствы пра тэ стан таў доў жы лі ся 

яшчэ не каль кі тыд няў. Гіс то ры кі да гэ туль спра ча юц ца 

з на го ды коль кас ці ах вяр Вар фа ла ме еў скай но чы, на-

зы ва ю чы ліч бы: ад 10 000 да 30 000 ча ла век. У гэ тай 

бой ні за гі ну ла боль шасць гу ге ноц кіх лі да раў, на ча ле 

з ад мі ра лам дэ Ка ліньі, чыю га ла ву кі ну лі да ног Ген-

ры ха Гі за.

1899 
год — на ра дзіў ся Хор хе Лу іс Бор хес, ар-

ген цін скі пісь мен нік, лі та ра тур ны кры-

тык. Аў тар збор ні каў на вэл «Вы ду ма ныя гіс то рыі», 

«Алеф», «Рад кі бя гу чых пяс чы нак» ды ін шых. Па мёр 

у 1986 годзе.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Васіля, 
Максіма, Фёдара.

К. Маліны, Мальвіны, 
Міхаліны, Юрыя.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.03 20.20 14.17

Вi цебск — 5.49 20.13 14.24

Ма гi лёў — 5.53 20.10 14.17

Го мель — 5.53 20.03 14.10

Гродна — 6.18 20.34 14.16

Брэст — 6.23 20.31 14.08

Месяц
Апошняя квадра

23 жніўня.

Месяц у сузор’і Блізнят.

УСМІХНЕМСЯ

Ха чу па зна ё міц ца з дзяў-

чы най, якую не ці ка вяць 

ма тэ ры яль ныя праб ле мы. 

Не з ка рыс лівасці, а прос-

та ра ней та кіх ні ко лі не ба-

чыў.

— Наш ма лы ска заў пер-

шае сло ва.

— Гэ та «ма ма»?

— Ра зу ме еш, ён упаў з 

крэс ла, ба лю ча стук нуў ся. 

Гэ та не «ма ма»...

Кру тая яеч ная ды е та, 

на ты дзень:

па ня дзе лак — бя ром 

яй ка,

аў то рак — ва рым,

се ра да — чыс цім,

чац вер — з'я да ем бя-

лок,

пят ні ца — з'я да ем жаў-

ток,

су бо та, ня дзе ля — раз-

гру зач ныя дні.

Фота Максіма ШАСТАКОВА.
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Яў ге нія Яні шчыц (1948—1988) — 

зна ка мі тая бе ла рус кая паэ тэ са, 

пе ра клад чы ца, гра мад скі дзеяч. 

Скон чы ла фі ла ла гіч ны фа куль тэт БДУ. 

Бы ла ў шлю бе з паэ там Сяр ге ем Па ніз ні кам. 

За гад ва ла ад дзе лам паэ зіі ча со пі са 

«Ма ла досць», дзе да па маг ла ўпер шы ню 

апуб лі ка вац ца мно гім ма ла дым паэ там. 

Паэ тэ са пра ца ва ла на твор чай ні ве ак тыў на 

і плён на. Яна аў тар збор ні каў лі ры кі 

«Снеж ныя грам ні цы», «Дзень ве ча ро вы», 

«Ясель да», «На бе ра зе пля ча», 

«Па ра лю бо ві і жа лю», «Ка лі на зі мы», 

збор ні ка вы бра ных тво раў 

«У шу ме жыт ня га свят ла».

Вер шы — Яў ге нія ЯНІ ШЧЫЦ,

му зы ка — Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ.

Руб ры ку вя дзе 
Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 

evgenyksenevіch@
gmaіl.com

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

ГЭ ТА ЛЮ БОЎ

Куп лет 1:

Ру кі шчас лі выя ўскі ну 

да сто лі,

Сме хам па ру шу 

маў чан не сця ны.

Гэ та лю боў! І ня ма ёй 

спа то лі.

Гэ та лю боў! І ня ма ёй 

ві ны.

Пры пеў:

Гэ тыя зор кія во чы!

Гэ тай пя шчо ты 

пры бой!

Не паў та ра ец ца 

двой чы.

Я за ста ю ся з та бой.

Гэ та лю боў мая.

Гэ та лю боў твая.

Да смер ці шчас лі вая

Я.

Куп лет 2:

Не ба ва чэй а ці сэр ца 

вы шэе?

Так, я да смер ці 

шчас лі вая. Так.

Гэ та лю боў, як 

скраз ная вы шэў ка

Тых па ца лун каў — 

дзе ру жа і мак.

Пры пеў:


