
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Рымы, Яфіма.
К. СТРЭЧАННЕ 
ГАСПОДНЯЕ. 
Марыі, Карнеля, 
Міраслава.

Месяц
Першая квадра 
4 лютага.
Месяц у сузор’і Авена.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 8.54 17.53 8.59

Вi цебск — 8.49 17.38 8.49

Ма гi лёў — 8.44 17.43 8.59

Го мель — 8.36 17.45 9.09

Гродна — 9.09 18.09 9.00

Брэст — 9.04 18.15 9.11

У ад на го вя до ма га спе ва-
ка пы та юць:

— Ска жы це, гэ та праў да, 
што вы спя ва е це пад фа на-
гра му?

— Так! А пад га рэ лач ку і 
стан ца ваць ма гу!

Ка лі муж чы на ду мае, 
што ён мя няе жан чын як 
паль чат кі, то па мы ля ец-
ца — ён прос та хо дзіць па 
ру ках!

— Сі да раў, дай да маш-
нюю ра бо ту спі саць!

— Не дам, са ма ра бі.

— Ну, доб ра, па пра сі ты ў 

мя не што-не будзь...

— Што я ма гу па пра сіць у 

двое чні цы?

— Га доў праз пяць зда га-

да еш ся.

Жан чы на! Пе рад ува-

хо дам у са цы яль ныя сет кі 

пом ні тры за ла тыя пра ві-

лы:

1. Ад клю чы плі ту!

2. За крый кран у ван-

най!

3. За бя ры дзі ця з дзі ця-

ча га сад ка!

УСМІХНЕМСЯ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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1 лютага 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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2 ЛЮ ТА ГА

1485 год — да та на ра джэн ня 
Яна Віс ліц ка га, паэ та-

ла ці ніс та. Вы ха дзец з Бе ла ру сі. Скон-
чыў Яге лон скі ўні вер сі тэт у Кра ка ве, 
атры маў сту пень ба ка лаў ра. Аў тар од, 
эпі грам, эле гій, па слан няў. На гіс та рыч-
ным ма тэ ры я ле на пі саў эпіч ную паэ-
му «Прус кая вай на», якая вы лу ча ец ца 
ма ну мен таль нас цю ба таль ных сцэн і 
мас тац кім па ка зам пры ро ды (у дру гой 
част цы тво ра апі са на Грун валь дская 
біт ва 1410 г.). Паэ ма з'я ві ла ся ро да па-
чы наль ні цай эпа пеі ў бе ла рус кай, поль-
скай, лі тоў скай лі та ра ту рах. Па мёр у 
1520-х га дах.

1677 год — на ра дзіў ся Люд вік 
Ся ніц кі, па да рож нік, ме-

му а рыст, да след чык Сі бі ры. Вы ха дзец 
з бе ла рус ка га шля хец ка га ро ду гер ба 
«Бонч». У па чат ку XVІІІ ста год дзя быў 
ад мі ніст ра та рам Ма гі лёў скай эка но міі, 
ві цэ-гу бер на та рам Бы ха ва. У Паў ноч ную 
вай ну 1700—1721 га доў — пал коў нік, 
ка ман дзір Бе ла рус кай ды ві зіі. Адзін з 
кі раў ні коў аба ро ны Бы ха ва (1707). Аў тар 
ме му а раў. Па мёр у 1757 го дзе.

1882 год — 
н а  р а -

дзіў ся Джэймс Джойс 
(1882—1941), ір ланд-
скі пісь мен нік, прад-
стаў нік ма дэр нісц кай 
і пост ма дэр нісц кай 
про зы. Аў тар ра ма наў 
«Парт рэт мас та ка ў 
юнац тве», «Уліс» і ін шых.

1885 год — да та на ра джэн-
ня Мі ха і ла Ва сіль е ві ча 

Фрун зэ, рэ ва лю цы я не ра, са вец ка га 

ва ен на га і дзяр жаў на га дзея ча, ва ен-
на га тэ а рэ ты ка, ад на го з ар га ні за та раў 
са вец кіх Уз бро е ных Сіл. З 1916 го да — 
на За ход нім фрон це, воль на на ём ны 
ар ты ле рый скай час ці ў Івян цы, за тым 
у Мін ску ў ка мі тэ це Усе ра сій ска га зем-
ска га са ю за на За ход нім фрон це. Ства-
рыў у Мін ску пад поль ную баль ша віц кую 
ар га ні за цыю. Быў ад ным з рэ дак та раў 
баль ша віц кай га зе ты «Звез да». Адзін 
са ства раль ні каў Мінск ага Са ве та, член 
яго вы кан ка ма, на чаль нік на род най мі-
лі цыі Мін ска. Аў тар на ву ко вых прац, 
якія ака за лі ўплыў на раз віц цё са вец кай 
ва ен най на ву кі і фар мі ра ван не ва ен най 
дакт ры ны.

1918 год — СНК за цвер дзіў 
дэ крэт «Аб сва бо дзе сум-

лен ня, цар коў ных і рэ лі гій ных та ва рыст-
вах» (дэ крэт аб ад дзя лен ні царк вы ад 
дзяр жа вы і шко лы ад царк вы).

1957 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) 
Аляк сей Ля ляў скі, бе ла-

рус кі рэ жы сёр тэ ат ра ля лек, за слу жа-
ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі. З 1982 
го да га лоў ны рэ жы сёр Ма гі лёў ска га 
аб лас но га, з 1986-га — Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га тэ ат раў лялек. Знач нае 
мес ца ў твор час ці рэ жы сё ра зай ма юць 
су час ныя ін сцэ ні роў кі дзі ця чай кла сі кі. 
Ся род па ста но вак: «Ві ні-Пух і ўсе, усе, 
усе...», «Дзед і Жо раў», «Вя сё лы цырк» 
і ін шыя.

Сяр гей ГРА ХОЎ СКІ, па эт, пра за ік, 
пе ра клад чык:

«Тва рыць да бро па трэ бен та лент, 
пры но сіць го ра — толь кі злосць».

У гэ тыя дні ўспа мі на юць Та дэ ву ша 
Кас цюш ку. Ге рой двух кан ты нен таў, 
бры гад ны ге не рал ар міі ЗША, га на ро-
вы гра ма дзя нін Фран цыі і Поль шчы, 
наш зям ляк, бо ся бе ён на зы ваў ліц-
ві нам,  на ра дзіў ся 4 лю та га па ад ных 
звест ках — у Сях но ві чах Жа бін каў ска га 
ра ё на, па ін шых — у Ме ра чоў шчы не 
Іва цэ віц ка га. У Сях но ві чах ця пер ста-
іць адзі ны на Бе ла ру сі пом нік — бюст, 
вы раб ле ны яшчэ ў 30-х га дах мі ну ла га 
ста год дзя Аль бі най Ві дац кай, а ў Ме ра-
чоў шчы не пра цуе му зей ны комп лекс, 
ад ро джа ная ся дзі ба Кас цюш каў. На-
ма ган ня мі ра бот ні каў му зея, фун да та-
раў, дып ла ма таў кра ін, дзе ша ну юць 
па мяць ге роя, са бра ла ся не бла гая экс-
па зі цыя.

А 4 лю та га тут заў сё ды пра хо дзіць 
па мят нае ме ра пры ем ства. Га доў дзе-
сяць та му ім прэ зы бы лі вель мі прад-
стаў ні чы мі, збі ра лі ся па слы і дзяр жаў-
ныя дзея чы. Ця пер схо ды ста лі больш 
сціп лы мі, ды ад гэ та га не менш знач ны-
мі. І ра ней, так су па да ла, у гэ ты дзень 
ста я лі моц ныя ма ра зы, ця пер жа звы-
чай ны мі ста лі ад лі гі і не па гадзь. Усё 
мя ня ец ца.

Дык вось на ад ным з та кіх ме ра пры-
ем стваў га доў з дзя ся так та му, ка лі 
вы сту поў цы згад ва лі ве хі бія гра фіі не-
ар ды нар на га ча ла ве ка, ка ле га ска заў 
за ду мен на: «Каб не ад мо ві лі яму баць кі 
ка ха най, не бы ло б ні я ка га ге роя двух 
кан ты нен таў, не ва я ваў бы ён у да лё-
кай Аме ры цы, не кі ра ваў бы паў стан нем 
1794 го да. Асеў бы ў ма ёнт ку ды жыў 
як звы чай ны па ме шчык». Хто ве дае, 
мо жа, і так скла ла ся б жыц цё бліс ку ча 
аду ка ва на га і над звы чай та ле на ві та га 
ча ла ве ка. У Аме ры цы ён вы зна чыў ся 
як ва ен ны ін жы нер, што ўда ла ўзво дзіў 
фар ты фі ка цый ныя збу да ван ні, на ра дзі-
ме за ста лі ся му зыч ныя тво ры, яшчэ ён 

пі саў кар ці ны і вы кла даў вы яў лен чае 
мас тац тва. Ме на ві та апош няе сыг ра ла 
ра ка вую ро лю. Ся мей ныя фі нан са выя 
праб ле мы пры му сі лі ма ла до га Та дэ-
ву ша на няц ца хат нім на стаў ні кам да 
сма лен ска га ва я во ды, а паз ней гет ма на 
поль ска га Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га 
(па-на ша му, гу бер на та ра) Язэ па Са-
сноў ска га на ву чаць яго да чок Люд ві ку 
і Ка ця ры ну ма ля ван ню.

Яе зва лі Люд ві ка. Яна хут ка за поў ні-
ла са бой ду шу ма ла до га ча ла ве ка. Ка-
хан не бы ло ўза ем ным. Яны ад ва жы лі ся 
на ад чай ны крок — вы ра шы лі збег чы і 
па вян чац ца тай на. Ка лі б план удаў ся, 
хто ве дае, мо жа, баць ка змі рыў ся б. 
Але вер ныя слу гі да нес лі гас па да ру. 
Гнеў яго быў вя лі кі і скан дал так са ма. 
«Га луб кі не для ве раб' ёў, а доч кі маг-
на таў не для шлях цю коў», — па ста віў 
кроп ку ў лю боў най гіс то рыі гет ман.

Што за ста ва ла ся Та дэ ву шу? Ён па-
ехаў у Фран цыю, по тым у Аме ры ку, дзе 
ва я ваў ад чай на, ры зы коў на, ні бы шу каў 
смер ці. Ды ка лі ён не ба яў ся каст ля вай, 
то яна ба я ла ся яго, і ён ня змен на за ста-
ваў ся жы вы. Сваё но вае ка хан не ён су-
стрэў праз мно га га доў зноў на род най 
зям лі. Но ва му так са ма не ўсміх нуў ся 
лёс. Юлія бы ла на 27 га доў ма ла дзей-
шай. І баць ка, хоць і не гет ман, стаў на 
шля ху за ка ха ных. Не спаз наў шы аса-
біс та га шчас ця, Кас цюш ка ўсё жыц цё 
зма гаў ся за во лю і шчас це ін шых...

Не ве даю, ці ўзра да ва ла ся б яго 
ду ша, але ўжо ж дак лад на не пя рэ-
чы ла б та му, што ў яго най ме ма ры-
яль най ся дзі бе на ад ным з ва да ёмаў 
аб ста ля ва лі вост раў Ка хан ня. І хут ка 
ста ла тра ды цы яй, што ма ла дыя па ры 
пас ля рэ гіст ра цыі з рай цэнт ра пры яз-
джа юць на вост раў. Вя до ма, на па чат ку 
ўскла да юць квет кі да ва лу на з ме ма-
ры яль най дош кай у го нар вя лі ка га зем-

ля ка. А апош ні мі га да мі ў му зеі ста лі 
рэ гіст ра ваць шлюб. Пас ля ўра чыс тас ці 
ма ла дыя су жэн цы ўва хо дзяць на вост-
раў ра зам. Ад на дзяў чы на рас ка за ла 
су пра цоў ні кам му зея, што яна за га да-
ла жа дан не быць з ка ха ным на мос ці ку 
вост ра ва, і хут ка хло пец зра біў пра па-
но ву, а праз тры ме ся цы яна ўзы шла 
на гэ ты мос цік у вя сель най су кен цы 
ра зам з су джа ным. Пас ля та го ра бот-
ні кі му зея ста лі рэ ка мен да ваць усім 
на вед валь ні кам ха дзіць на вост раў Ка-
хан ня і пра маў ляць там свае са мыя за-
па вет ныя ма ры. Ту рыс там тут, вя до ма, 
рас каз ва юць пра гіс то рыю Та дэ ву ша 
і Люд ві кі.

Вось та кім чы нам наш за бы ты зям-
ляк па кры се вяр та ец ца на ра дзі му. А 
май му апа не нту, які вы ка заў су мнен не ў 
ба га тай бія гра фіі ге роя двух кан ты нен-
таў у вы пад ку яго шчас лі ва га шлю бу, 
я на га да ла ма ні фест Кас цюш кі. Пе рад 
смер цю не па праў ны ра ман тык на пі саў 
да ку мент па лі тыч на га змес ту: «Глы-
бо ка ад чу ва ю чы, што пры гон ны стан 
су пя рэ чыць за ко ну пры ро ды і даб ра бы-
ту на ро да, я свед чу гэ тым ліс том, што 
зні шчаю яго цал кам на веч ныя ча сы 
ў ма ёнт ку ма ім Сях но ві чы». Але цар 
не да зво ліў ува со біць на зва ны ма ні-
фест, да ад ме ны пры гон на га пра ва ў 
Ра сій скай ім пе рыі за ста ва ла ся больш 
як со рак га доў. Ці ка ва, а што маг ло б 
быць, каб пры гон нае пра ва ад мя ні лі ў 
асоб на ўзя тых Сях но ві чах? Яшчэ ад но 
паў стан не, рэ ва лю цыя? Але ж гіс то рыя 
не цер піць умоў на га ла ду, усё ад бы ло-
ся, як ад бы ло ся. Нам за ста ец ца зга даць 
Кас цюш ку роў на праз дзвес це га доў 
пас ля яго смер ці, у дзень яго на ра джэн-
ня на яго ра дзі ме.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
yackevіch@zvіazda.by
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ДОЎ ГАЕ ВЯР ТАН НЕ

Ка лян дар з... 
па ро да мі дрэў

Не звы чай ны фір мен ны ка-
лян дар на 2017 год вы пус ці ла 
Мі ніс тэр ства ляс ной гас па-
дар кі.

Яго спе цы я ліс ты вы ра шы лі, што 
мно гім бу дзе ці ка ва да ве дац ца, як 
вы гля дае дрэ ва «знут ры», пры чым 
не рас пі лоў ва ю чы апош няе. Та му 
мі ніс тэр ства прад ста ві ла ка лян-
дар, кож ная ста рон ка яко га — гэ та 
фа та гра фія зрэ заў дрэў асноў ных 
ле са ўтва ра ю чых па род ляс но га 
фон ду. Тут жа па да дзе ны пра цэнт 
пло шчы, якую зай мае тая ці ін шая 
па ро да. Ка лян дар ная сет ка на не-
се на на спе цы яль ную каль ку, пры-
браў шы якую, мож на па лю ба вац ца 
на пры род ны ма лю нак.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
rs@zviazda.by

Лю бі ма га 
та тач ку і дзя ду лю 

Ва сі ля 
Про ха ра ві ча 
Па да ля кі на 

з вёс кі Ган ча ры 
Лід ска га ра ё на шчы ра він шу-
ем з днём на ро дзі наў! Зы чым 
моц на га зда роўя, ба дзё рас ці, 
пос пе хаў — на но вае пя ці дзе-
ся ці год дзе су мес на га жыц ця 
з лю бі май Ве рай Іва наў най.

З па ва гай і ўдзяч нас цю 
сын Аляк сандр, ня вест ка 

Свят ла на і ўнук Ра ман.


