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1890 год — на ра дзіў ся (у ця пе-

раш нім Пру жан скім ра ё не) 

Ян Пру фер, за олаг-эн та мо лаг, док тар фі-

ла соф скіх на вук (1921), пра фе сар (1930). 

Скон чыў Кра каў скі ўні вер сі тэт. У 1921—

1940 гг. пра ца ваў за гад чы кам ка фед ры заа ло гіі Ві лен ска га 

ўні вер сі тэ та. Ад на ча со ва ў 1928—1940 гг. быў ды рэк та рам 

Ві лен скай стан цыі ахо вы рас лін, у 1940—1945 гг. — на ву-

ко вы су пра цоў нік гэ тай стан цыі. З 1945-га — за гад чык ка-

фед ры заа ло гіі То рунь ска га ўні вер сі тэ та. Аў тар на ву ко вых 

прац аб ба раць бе са шкод ні ка мі рас лін.

1895 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Дзміт ры е віч 

Ка ва ле ня, бе ла рус кі ар хе о лаг. З 1932 го да 

пра ца ваў у Ін сты ту це гіс то рыі АН Бе ла ру сі. Да сле да ваў 

ста ян кі па леа лі ту, га ра дзі шча жа лез на га ве ку, вёў рас-

коп кі ў Ту ра ве, вы ву чаў куль ту ру пля мё наў, якія жы лі ў 

ба сей не Дняп ра, на ле вых пры то ках Пры пя ці і За ход няй 

Дзві ны. Збі раў ма тэ ры я лы для ар хеа ла гіч най кар ты Бе ла-

ру сі. З 1932 го да пра ца ваў у Ін сты ту це гіс то рыі АН Бе ла-

ру сі. У 1937-м бес пад стаў на арыш та ва ны, рас стра ля ны. 

Рэ абі лі та ва ны ў 1958 го дзе.

1905 год — на ра дзіў ся Іван Іва на віч Баб роў, 

адзін з кі раў ні коў ан ты фа шысц ка га пад-

пол ля і пар ты зан ска га ру ху ў Брэсц кай воб лас ці ў Вя лі-

кую Ай чын ную вай ну. За гі нуў у баі ў 1943-м ка ля вёс кі 

Бя ла ві чы Іва цэ віц ка га ра ё на, ра ту ю чы мо ладзь ад вы ва зу 

на ка тар гу ў Гер ма нію.

1930 год — на ра дзіў ся Мі хась Анд рэ е віч Кар-

пук, бе ла рус кі мас так кі но і тэ ле ба чан ня, 

гра фік, жы ва пі сец. У гэ ты ж дзень на ра дзіў ся Па вел 

Ула дзі мі ра віч Сцяц ко, мо ва знаў ца, пе да гог, да след чык 

бе ла рус ка га і сла вян ска га мо ва знаў ства і між моў ных ад-

но сін, аў тар пад руч ні каў і да па мож ні каў для вы шэй шых і 

ся рэд ніх спе цы яль ных на ву чаль ных уста ноў, слоў ні каў.

1940 год — на ра дзіў ся (у г. Рэ чы ца) Ва ле рый 

Мі хай ла віч Ва ро на, укра ін скі са цы ё лаг, 

эка на міст, ака дэ мік НАН Укра і ны, за слу жа ны дзе яч на-

ву кі і тэх ні кі Укра і ны.

1955 год — Бе ла рус ка му дзяр жаў на му дра ма-

тыч на му тэ ат ру імя Ян кі Ку па лы пры свое на 

званне «ака дэ міч ны».

1865 год — на ра дзіў ся Ці ма фей 

Пят ро віч Крас на ба еў, рус-

кі хі рург, адзін з за сна валь ні каў дзі ця чай 

хі рур гіі, ства раль нік ары гі наль най шко лы 

ўра чоў — спе цы я ліс таў па кас ця ным ту-

бер ку лё зе, ака дэ мік АМН СССР.

1910 год — на ра дзіў ся Кан-

стан цін Мі хай ла віч 

Сяр ге еў, ра сій скі ар тыст ба ле та, ба-

лет май стар, на род ны ар тыст СССР 

(1957), Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра-

цы (1991). Быў ад ным з вя ду чых са-

ліс таў тру пы Ле нін град ска га тэ ат ра 

опе ры і ба ле та. Пер шы вы ка наў ца 

пар тый Ра мэа («Ра мэа і Джуль е та» 

Пра коф'е ва), Яў ге на («Мед ны верш-

нік» Глі э ра). Лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ міі СССР (1946, 1947, 1949, 1951).

1920 
год — за сна ва на Ом ская ака дэ мія МУС — 

ад на з най ста рэй шых мі лі цэй скіх на ву чаль-

ных уста ноў сіс тэ мы мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў Ра сіі.

1970 год — ус ту піў у сі лу Да га вор аб не рас-

паў сюдж ван ні ядзер най зброі. Пад пі са ны 

1 лі пе ня 1968 г.

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Агафона, Васіля, 
Івана, Ігната, Карнілы, 
Льва, Піліпа, Сяргея, 
Ціхана.

К. Адрыяна, Вацлава, 
Тэафіла, Фрэдэрыка.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.48 18.55 11.07

Вi цебск — 7.39 18.43 11.04

Ма гi лёў — 7.38 18.45 11.07

Го мель — 7.33 18.43 11.10

Гродна — 8.03 19.11 11.08

Брэст — 8.02 19.13 11.11

Месяц
Першая квадра 

2 сакавіка.

Месяц у сузор’і Рака.

УСМІХНЕМСЯ

Што та кое тэх нi ка трэ ця-

га па ка лен ня? Гэ та тая, на 

якую збi ра лi гро шы два па-

пя рэд нiя па ка лен нi.

Май це на ўва зе: «Ка лі 

не ад пус каць му жа піць пі-

ва з му жы ка мі, то ён пач не 

піць шам пан скае з жан чы-

на мі».

Адэ са, Пры воз, рыб ныя 

ра ды.

— Бiч кi, бiч кi!

— Пра вiль на ка заць — быч-

кi, — па праў ляе пры ез джы.

— Пра вiль на ка заць — 

Neogobius fluviatilis, ма ла-

холь ны, а быч кi да кур ваў 

ваш та та ў пя соч нi цы, ка лi я 

ўжо тут бiч кi ганд ля ва ла.
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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 та мы ся дзе лі ў ма-

лень кай ка вяр ні на свое-

асаб лі вым дзя воч ні ку з на го ды бу ду-

ча га свя та. Век бы ту ды не пай шлі, 

але ж яна ка го хо чаш ку ды хо чаш 

вы цяг не. Пры еха ла на не каль кі дзён 

на ша бы лая та ва рыш ка па ра бо чым 

ін тэр на це, ця пер па спя хо вы ра бот нік 

куль ту ры — Алі на. Яна дзе толь кі па яў-

ля ец ца, за раз жа раз горт вае ак тыў ную 

дзей насць. Ка лі хто на гэ тым све це 

знай шоў ра бо ту па прызванні, ска жу 

вам, дык гэ та яна. Спя ваць, тан ца ваць, 

ар га ні зоў ваць ме ра пры ем ствы — ад-

ным сло вам, пад ні маць лю дзей з ка-

на пы — гэ та яе.

Прос та па ся дзець і вы піць ка вы пас-

ля ра бо ты, як вы ра зу ме е це, у та кой 

сі ту а цыі не атры ма ла ся, бо Алі на з лю-

бой ту соў кі маг ла зра біць ме ра пры ем-

ства. На гэ ты раз яно пры свя ча ла ся 

жа но ча му дню. Мы бы лі, у прын цы пе, 

не су праць. Тым больш што 8 Са ка ві ка 

хут ка, і не як раз мо ва зай шла са ма са-

бой пра тое, якія з гэ тых свя т за пом ні-

лі ся ў роз ныя га ды. Ад на шай ак тыў най 

сяб роў кі, што трэ ці раз за му жам, мы 

ча ка лі не ве ра год ных гіс то рый... Каб 

не вяр тац ца да гэ тай тэ мы, ска жу, што 

трэ ці свой шлюб яна на зы вае вель мі 

ўда лым, хоць пра ас тат нія га во рыць 

так: «Вель мі доб ра вы ка заў ся Каб-

зон не ка лі: «Я тры ра зы быў жа на ты 

і кож ны раз шчас лі вы», вось і я пры-

клад на так». Але па пя рэд нія ся мей ныя 

са ю зы рас па да лі ся, бо му жы не ха це лі 

мі рыц ца з яе кан цэрт на-гаст роль ным 

ла дам жыц ця. Яе ж хле бам не кар мі, 

дай вы сту піць на сцэ не. Дык вось ця-

пе раш ні абран нік пра цуе ра зам з ёй і 

ўсё ра зу мее, сло вам, на сту пі ла поў ная 

гар мо нія. Ця пер яна бя жыць па жыц ці, 

і га ды, зда ец ца, не да га ня юць, ва ўся-

ля кім ра зе, па ёй не ска жаш.

...Ака за ла ся, што ўсе яе свя ты ад-

роз ні ва юц ца толь кі роз ны мі сцэ на мі, 

роз ны мі вы ступ лен ня мі, роз ны мі га-

ра да мі. Гэ та мы мо жам даў жэй па ля-

жаць у вы хад ны дзень, аб ра да вац ца 

па да рун кам ці па крыў дзіц ца на не да-

хоп ува гі, аль бо зу сім не за ўва жыць 

гэ ты дзень. Яны, ра бот ні кі куль ту ры, 

вы сту па юць у пар ках і роз ных ДК, на 

ад кры тых і за кры тых пля цоў ках, яны 

за баў ля юць на род у свя та. Дык вось 

ёй асаб лі ва за пом ніў ся адзін год, дак-

лад ней — 2013-ы. У вер сіі Алі ны гэ та 

пра гу ча ла пры клад на так: «Мы та ды 

з ма ім Ко лем толь кі па чы на лі ад но 

да ад на го пры гля дац ца. Я так мно га 

ча ка ла ад гэ та га свя точ на га вы ступ-

лен ня, па шы ла но вую кан цэрт ную 

су кен ку, ледзь не ўсю зар пла ту на 

гэ та ад да ла. Ён па ві нен быў акам па-

ні ра ваць. Я пра гра му скла да ла, толь-

кі леп шых ар тыс таў, леп шыя ну ма ры 

пад бі ра ла, я ўжо на кры лах лё та ла, на 

ўся ля кі вы па дак доб ра га шам пан ска-

га ку пі ла... І тут рап там кан цэрт ад мя-

ня юць. Уга Ча вес па мёр. Па мя та е це, 

га зе ты чор ныя вы хо дзі лі, мно гія ме ра-

пры ем ствы ад мя ня лі? Дзе Ве не су э ла 

і дзе наш, хай са бе і вя лі кі, рай цэнтр, 

пра він цыя, ад ным сло вам! Ды рэк тар 

ДК сва ім ра шэн нем пе ра крэс ліў кан-

цэрт. Я за ля це ла і ўсё яму ска за ла, 

што ду ма ла. По тым толь кі зра зу ме ла, 

што ён не столь кі імк нуў ся вы слу жыц-

ца, коль кі ха цеў мне на са ліць. Ды рэк-

тар — гэ та ж мой бы лы муж. І хоць мы 

бы лі ўжо ў раз вод зе, ча мусь ці яго раз-

драж ня ла на ша ўза ем ная ці ка васць з 

Мі ка ла ем, ба чыў жа, як я гэ ты кан цэрт 

рых та ва ла, са ску ры вы луз ва ла ся, ка-

го здо ле ла за пра сіць да нас. А тут 

та кі аб лом! Ну пе ра жы ла не як. За-

тое праз не каль кі дзён нас па клі ка лі 

ў Мінск вы сту піць на ме ра пры ем стве, 

ма быць, гэ та бы ла «Жан чы на го да». 

Мы па гру зі лі ін стру мен ты, кас цю мы, 

кі роў ца, праў да, па гля да ю чы на не ба, 

не вель мі ха цеў вы праў ляц ца ў да ро-

гу, але мы на ста я лі. І пра ста я лі ледзь 

не су ткі не дзе пад Дзяр жын скам, бо 

«Хаў ер» ад не куль пры нес ла на на шы 

га ло вы. Та кой за ві ру хі і бу ры ў жыц ці 

не ба чы ла, страш на бы ло. Зноў кан-

цэрт не ад быў ся. Дык што ж вы хо ча це 

ска заць, што ця пер з-за ней ка га ка-

ра на ві ру са па га на га мо жа са рвац ца 

на ша сё лет няе вы ступ лен не?! Мы ж 

но вую пра гра му пад рых та ва лі. А то 

яшчэ ад мя няць ма са выя ме ра пры ем-

ствы. Не, я лі чу што па без да рож жы 

трэ ба ўда раць аў та пра бе гам і тым 

са мым пры му шаць гэ та без да рож жа 

ад сту паць. Так і тут, дзей ні чаць трэ ба 

ўсім на ва лам на пе ра кор!»

Гэ та я пры вя ла ка рот кі кан спект яе 

апо ве ду, аздоб ле на га са мы мі сме лы мі 

ме та фа ра мі і квя ціс ты мі ацэн ка мі па-

дзей, ад якіх мы з Але най прос та жы-

ва ты над ры ва лі. Але на — яшчэ ад на 

сяб роў ка тых га доў, і поў ны ан ты под 

энер гіч най Алі не. Пер шая та ды на гад-

ва ла тур ге неў скую дзяў чы ну, са мая 

ра ман тыч ная і ціх мя ная з нас. Ця пер 

яна, на пер шы по гляд, са ма да стат-

ко вая, улад ка ва ная, але кра наль на 

адзі но кая. Праў да, яна заў сё ды ўме-

ла здзіў ляць. І ў пра цяг на шай раз мо-

вы ска за ла, што ёй за пом ніў ся вель мі 

даў ні са ка віц кі па да ру нак — ван на бя-

ро за ва га со ку. Пра асо бу да рыль шчы-

ка па сва ёй звы чай най стры ма нас ці 

Але на асаб лі ва рас паў сюдж вац ца не 

ста ла, а вось пра ад чу ван ні, ка лі ты 

ку па еш ся ў та кой не звы чай най ван не, 

рас ка за ла. Прак тыч ная Алі на ад ра зу 

ста ла за да ваць удак лад ня ю чыя пы тан-

ні на кшталт та го, што сок ха лод ны, як 

жа ў ім ку пац ца. Да ве даў шы ся, што 

той, хто пры вёз, спа чат ку па да грэў сок 

на плі це ў бік ла гах, аца ні ла: «Гэ та вам 

не ба наль ны гру за вік кве так, гэ та ці ка-

вы па ва рот ува гі».

Мы ўвай шлі, як той ка заў, у смак і 

зга да лі са мыя роз ныя гіс то рыі, вы пад-

кі, зда рэн ні. Ма рал лю тых ба ек кож-

ны раз вы хо дзі ла, што заў сё ды трэ ба 

жыць на пе ра кор лю бым не спа дзя ва-

ным на ва лам, прык рым зда рэн ням, 

люд ско му глуп ству. Як на пі саў не ка лі 

ка ле га Сяр гей Шаў цоў, яко га, на жаль, 

ужо ня ма з на мі: «Што б ні зда ры ла ся, 

трэ ба жыць да лей».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Не фар матНе фар мат

УСІМ ВІ РУ САМ НА ПЕ РА КОР

—


