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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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1860 год — на ра дзіў ся (вёс ка 

Стань ка ва, ця пер у Дзяр-

жын скім ра ё не) Карл Эме ры ка віч Чап скі, 

адзін з прад стаў ні коў ста ра жыт на га ро ду 

Гу тэн-Чап скіх. 1890—1901 га дах га рад скі 

га ла ва ў Мін ску. Уз на чаль ваў мно гія гра мад скія і дзяр-

жаў ныя ар га ні за цыі. Ад крыў у Мін ску пры ту лак, шпі таль, 

ам бу ла то рыю, за сна ваў элект ра стан цыю, за бру ка ваў ву-

лі цы. Са дзей ні чаў ад крыц цю ў Мін ску Та ва рыст ва ама-

та раў спор ту (з 1892 го да — яго стар шы ня), Та ва рыст ва 

аба ро ны жан чын, га рад ско га крэ дыт на га та ва рыст ва. Быў 

ак тыў ным чле нам Мінск ага та ва рыст ва сель скай гас па-

дар кі. Па мёр у 1904 го дзе.

1922 год — на ра дзіў ся (вёс ка За ба лоц це Уз дзен-

ска га ра ё на) Алесь Мах нач — дра ма тург, 

пра за ік, пуб лі цыст, за слу жа ны ра бот нік куль ту ры Бе ла ру-

сі. У Вя лі кую Ай чын ную вай ну быў удзель ні кам аба ро ны 

Брэсц кай крэ пас ці. Шмат га доў пра ца ваў у што тыд нё ві ку 

«Лі та ра ту ра і мас тац тва». Аў тар збор ні каў: «Дра ма тыч ныя 

мі ні я цю ры», «П'е сы» і ін шых. Па яго п'е сах па стаў ле ны 

спек так лі «Шпа чок», «Гаў ро шы Брэсц кай крэ пас ці». Пі-

саў на ры сы па праб ле мах эка ло гіі, края знаў стве. Па мёр 

у 2001 го дзе.

2005 год — ву чо ныя Ін сты ту та гле ба знаў ства і 

аг ра хі міі НАН Бе ла ру сі ства ры лі аў та ма-

ты за ва ную ба зу да ных, у якой са бра ны звест кі аб усіх 

гле бах кра і ны.

1896 год — на ра дзі ла ся Фа і на Ры-

го раў на Ра неў ская, рус кая 

са вец кая акт ры са тэ ат ра і кі но, на род ная 

ар тыст ка СССР. З 1931 го да пра ца ва ла 

ў мас коў скіх тэ ат рах — Ка мер ным, Цэнт-

раль ным тэ ат ры Чыр во най Ар міі, імя Ма я-

 коў ска га, імя Пуш кі на, імя Мас са ве та. У кі но дэ бю та ва ла ў 

1934 го дзе ў філь ме М. Ро ма «Пыш ка». У 1939—1941 га-

дах — акт ры са кі на сту дыі «Мас фільм», у 1941—1943-м — 

Таш кенц кай кі на сту дыі. Двой чы Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

СССР. У кі но іг ра ла не так час та, як у тэ ат ры, ка жу чы, 

што «гро шы з'е дзе ны, а гань ба 

за ста ла ся». На кі на эк ра не маг ла 

быць і за паль чы вай Ля ляй у ка ме-

дыі «Пад кі дыш» (1939), і эка ном кай 

Мар га ры тай Львоў най у му зыч най 

ка ме дыі «Вяс на» (1947), і злой ма-

ча хай у кла січ най каз цы «Па пя-

луш ка» (1947). Ха рак тэр ным ніз кім 

го ла сам акт ры сы га во рыць хат няя 

гас па ды ня Фрэ кен Бок у мульт філь-

ме «Карл сан вяр нуў ся». Па мер ла ў 

1984 го дзе.

1919 год — пас ля Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі 

1917 го да ра сій скія кі на прад пры ем ствы яшчэ 

ка ля двух га доў пра цяг ва лі зна хо дзіц ца ў пры ват ных ру ках. 

Боль шасць іх ула даль ні каў да стат ко ва кры тыч на ста ві лі ся 

да но вай ула ды, ад маў ля ю чы ся на ват вы да ваць ка ме ры і 

плён ку кі на апе ра та рам, якія жа да лі за ха ваць для гіс то рыі 

рэ ва лю цый ныя па дзеі. Ад нак у ад ным толь кі 1918 го дзе 

пры ват ныя кі на фір мы па ста ві лі ка ля 150 філь маў. У той жа 

час лі дар баль ша ві коў Ле нін ад зна чаў, што кі но з'яў ля ец ца 

най важ ней шым з мас тац тваў, ма гут ным пра па ган дысц кім 

ін стру мен там, а ін шыя кі раў ні кі Са вец кай дзяр жа вы пра ма 

за клі ка лі «ўзяць кі не ма то граф у свае ру кі». Та му 27 жніў ня 

1919 го да быў вы да дзе ны Дэ крэт Са ве та На род ных Ка мі са-

раў аб на цы я на лі за цыі кі на спра вы. З гэ та га ча су ўся фо та- і 

кі не ма та гра фіч ная пра мыс ло васць ды ган даль пе рай шлі 

ў пад па рад ка ван не На род на га ка мі са ры я та асве ты, які 

ўзна чаль ваў Ана толь Лу на чар скі.
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Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Евы, Еўдакіі, Аляксея, 
Аркадзя, Мікалая, 
Уладзіміра, Фёдара, 
Фядоса.

К. Монікі, Тодара, 
Цэзара.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.08 20.13 14.05

Вi цебск — 5.55 20.05 14.10

Ма гi лёў — 5.58 20.03 14.05

Го мель — 5.58 19.56 13.58

Гродна — 6.24 20.27 14.03

Брэст — 6.28 20.25 13.57

Месяц
Апошняя квадра 

23 жніўня.

Месяц у сузор’і Рака.

УСМІХНЕМСЯ
— Мі лы, што та бе па да-

рыць на дзень на ра джэн ня?

— Секс утра іх.

— Ты хо чаш, каб я пай-
шла і пры вя ла сяб роў ку?

— Ты лепш прос та ідзі, а 
сяб ро вак я пры вя ду сам.

Як да ве дац ца, ка лі са пса-
ваў ся сыр з цвіл лю?..

Як ка за ла цёт ка Фі ма:

— За пом ні, шо я та бе ска-
жу. Пры біць па лі цу мож на 

і су се да па пра сіць. А вось 
на кры чаць, шо кры ва пры-
бі та, — тут та кі ўжо муж па-
трэб ны!

— Не жа да е це афор міць 
на шу кар ту?

— А што яна дае?

— Ну, гля дзі це: яна бу дзе 
ва ляц ца ўсю ды, за мі наць і 
раз драж няць вас, а ка лі яна 
вам спат рэ біц ца, вы яе не 
зной дзе це.

— Да вай це.

Му зы ка і тан цы, 

тос ты за зда роўе 

ма ла дых і раз на-

стай ныя за ба вы, 

а так са ма спар-

тыў ныя, мас тац-

кія і гаст ра на міч-

ныя эк скур сіі па 

со неч най Гру-

зіі — у су бо ту ў 

Мін ску прай шоў 

пя ты фес ты валь 

гру зін скай куль-

ту ры «Тбі лі со-

ба».

Пад час «свя та з 

гру зін ска-бе ла рус кім 

ха рак та рам» упер-

шы ню пра ца ваў ку-

ток бе ла рус кай гас цін нас ці, 

дзе ўсіх ах вот ных зна ё мі лі 

з куль ту рай і гіс то ры яй на-

шай кра і ны, а так са ма час-

та ва лі да маш нім ва рэн нем, 

блі на мі, су ша ны мі яб лы ка мі 

і гры ба мі. А яшчэ на «Тбі лі-

со бе» прай шло пры го жае, 

па-гру зін ску хле ба соль нае і 

па-бе ла рус ку сар дэч нае, ін-

тэр на цы я наль нае вя сел ле, 

якое ўваб ра ла ў ся бе тра ды-

цыі абедз вюх кра ін. Па він-

ша ваць ма ла дых за зір ну лі 

шмат лі кія гос ці, у тым лі ку 

адзін з най леп шых гру зін-

скіх фут ба ліс таў, дзе ю чы 

мэр Тбі лі сі Ка ха Ка ла дзэ і 

стар шы ня Мін гар вы кан ка-

ма Ана толь Сі вак, а ро лю 

та ма ды на вя сел лі вы ка наў 

вя до мы тэ ле вя ду чы Тэн гіз 

Дум ба дзэ.

— Коль кі па ві нен доў-

жыц ца са праўд ны гру зін скі 

тост? — па ці ка ві лі ся ў вя ду ча-

га ка рэс пан дэн ты «Звяз ды».

— Тут ня ма рэг ла мен ту: 

ёсць та кія май стры сло ва, 

якія мо гуць га ва рыць дзе-

сяць хві лін, ні вод на га ра зу 

не паў та рыц ца і не за тры-

маць паў зу. Га лоў ная ўмо-

ва — каб сло вы іш лі ад са-

ма га сэр ца, ад ду шы.

Ад ной з са мых не звы-

чай ных фес ты валь ных 

за баў ста ла... эс та фе та з 

дзяў ча та мі, за гор ну ты мі ў 

ды ва ны. Ад на з удзель ніц 

пры зна ла ся, што даў но ма-

ры ла, каб яе «ўкра лі» та кім 

чы нам.

Шмат люд на бы ло і на 

ін шых пля цоў ках фес ты ва-

лю: на ту рыс тыч ным мар-

ке це на вед валь ні кі спа бор-

ні ча лі ў ка ра о ке-кон кур се 

пе сень Ва ле рыя Ме ла дзэ 

за бяс плат ную пу цёў ку ў 

Гру зію, на тан ца валь най 

сцэ не вы ву ча лі гру зін скі 

вя сель ны та нец «Кар ту лі» 

і ру хі «Ля во ні хі», у гаст ра-

д во ры ку час та ва лі ся стра-

ва мі на цы я наль най кух ні, 

а ў не звы чай ным ба сей не 

«да ва лі ныр ца» з вы шы ні 

не каль кіх мет раў за бля-

шан ка мі з ва дой бар жо мі. 

Каб зра біць па мят ныя кад-

ры по бач з фут ра вым аў то, 

ру жо вым по ні, на фо не гор 

аль бо ўтуль на га гру зін ска-

га дво ры ка, вы строй ва лі ся 

цэ лыя чэр гі.

Удзяч ная пуб лі-

ка са бра ла ся і ка ля 

га лоў най сцэ ны фес-

ты ва лю, дзе вы сту-

па лі прад стаў ні кі 

бе ла рус кай му зыч-

най куль ту ры і цэ-

лы дэ сант ар тыс таў 

з Гру зіі. Слу ха чы 

апла дзі ра ва лі шмат-

га лос сю «Швід ка-

ца» і ан самб лю Іrіао, 

пад пя ва лі ўдзель ні ку 

«Сла вян ска га ба за ру 

ў Ві цеб ску» Ге ор гію 

Пут ка ра дзэ (а як тут 

не пад пя ваць, ка лі 

хло пец спя вае на бе-

ла рус кай, — той са-

мы хіт «Не бяс печ на», што 

пры нёс яму пер шую прэ мію 

ві цеб ска га кон кур су) і доў га 

не ха це лі раз віт вац ца з гур-

там Mgzаvrеbі.

Агу лам, як пад лі чы лі ар-

га ні за та ры, свя та ў Верх нім 

го ра дзе на ве да лі 80 ты сяч 

гас цей.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та 

Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

Фес ты ва лімФес ты ва лім

ТОСТ ЗА ДРУЖ БУ

З за ла тым вя сел лем, з пя ці дзе ся ці год дзем су мес-

на га жыц ця, шчы ра він шу ем на шых да ра гіх баць коў — 

Та ма ру Аляк санд раў ну і Іва на Кан стан ці на ві ча 

КА РАБ НЁ ВЫХ з вёс кі Цім ка ві чы Ка пыль ска га ра ё-

на! Зы чым моц на га зда роўя, ба дзё рас ці, пос пе хаў ва 

ўсіх ва шых спра вах...

Каб зор кі па да лі ў ру ку,
Каб вам ва ўсім

спры я ла не ба
І каб ха па ла ў ка шаль ку
На ўсе на дзён ныя

па трэ бы.
Шчы ры дзя куй за 

ўсё, што вы зра бі лі і 

ро бі це для нас.

З лю боўю, ва шы дзе ці і ўну кі.


