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1885 год — на ра дзіў ся (Грод на) 

Ва ле ры ян Ва ле ры я на віч 

Бяр дзя еў, поль скі ды ры жор, пе да гог. 

Ву чыў ся ў Лейп цыг скай кан сер ва то рыі. 

З 1908-га — ды ры жор Ма ры ін ска га тэ ат-

ра ў Пе цяр бур гу. У 1921—1930 га дах пра ца ваў у Поль шчы, 

Ра сіі, ва Укра і не. З 1930-га вы кла даў у Вар шаў скай кан сер-

ва то рыі, Вы шэй шых му зыч ных шко лах у Кра ка ве, Поз на ні, 

з 1947-га быў ды рэк та рам і ды ры жо рам Кра каў скай фі лар-

мо ніі. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Поль шчы (1951).

1910 год — на ра дзіў ся Яў ген Ці ма фе е віч Мі ла еў, 

бе ла рус кі і ра сій скі дзе яч цыр ка во га мас-

тац тва, акра бат, эк ві ліб рыст, за слу жа ны ар тыст Бе ла ру сі 

(1954), на род ны ар тыст СССР (1969), Ге рой Са цы я ліс-

тыч най Пра цы (1979). Ну ма ры ў яго вы ка нан ні вы лу ча лі-

ся кам па зі цый най, тру ка вай скла да нас цю і вы ка наў чым 

май стэр ствам. У 1930—1941 га дах і з 1945-га вы сту паў у 

ша пі то Мін ска, Ві цеб ска, Ма гі лё ва, Го ме ля і ін шых га ра доў 

Бе ла ру сі. У 1959—1961 га дах — мас тац кі кі раў нік Бе ла-

рус ка га цыр ка во га ка лек ты ву. З 1977-га быў мас тац кім 

кі раў ні ком і ды рэк та рам Мас коў ска га цыр ка на Ле нін скіх 

га рах.

1935 год — на ра дзіў ся Аляк сей Сця па на віч Зуб-

ра, бе ла рус кі ву чо ны-куль ту ро лаг і пе да гог, 

док тар пе да га гіч ных на вук (1996), пра фе сар (1997).

1950 год — на ра дзіў-

ся Ва сіль Пят ро віч 

Ра ін чык, кам па зі тар, пі я ніст, на-

род ны ар тыст Бе ла ру сі (1995). 

У 1974—1996 га дах — мас тац-

кі кі раў нік ва каль на-ін стру мен-

таль на га ан самб ля «Ве ра сы», 

з 1998-га — дзі ця ча га ан самб ля 

«Ве ра ся ты». У 1994—2006 га дах 

вы кла даў у Бе ла рус кім уні вер сі тэ-

це куль ту ры і мас тац тваў, ад на ча со ва з 1997-га му зыч ны, 

у 2000—2014 га дах мас тац кі кі раў нік Ма ла дзёж на га тэ ат ра 

эст ра ды. Вы ка наў ца і аў тар шмат лі кіх тво раў на фар тэ пі я на 

і элект рон ных му зыч ных ін стру мен тах. Пі ша му зы ку для сім-

фа ніч на га ар кест ра, эст ра ды, ка мер на-ін стру мен таль ныя 

тво ры, пес ні. Ся род тво раў — ба лет «Кры лы над Ра сі яй», 

ара то рыя «Маль чыш-Кі баль чыш» і ін шыя. Лаў рэ ат прэ міі 

Ле нін ска га кам са мо ла Бе ла ру сі (1980).

1785 год — на ра дзіў ся Але санд-

ра Ман дзо ні, італь ян скі па-

эт. Яго твор часць ака за ла пры кмет ны 

ўплыў на па тры я тыч ны рух у пе ры яд ста-

наў лен ня італь ян скай дзяр жа вы. Джу зе пе 

Вер дзі пры свя ціў па мя ці Ман дзо ні «Рэ кві-

ем», які быў на пі са ны на на ступ ны год пас ля яго смер ці.

1875 год — на ра дзіў ся Ма рыс Ра вель, фран цуз скі 

кам па зі тар, аў тар сла ву та га «Ба ле ро».

1905 год — на ра дзіў ся Ры гор Іва на віч Ні кі цін, ра-

сій скі ін жы нер-ме ха нік, кан струк тар страл-

ко ва-гар мат най зброі. Зра біў знач ны ўнё сак у раз віц цё 

са вец кай аў та ма тыч най зброі.

1940 год — на ра дзіў ся Вік тар Пят ро віч Са ві ных, 

лёт чык-кас ма наўт СССР, двой чы Ге рой 

Са вец ка га Са ю за (1981, 1985), член-ка рэс пан дэнт РАН. 

Здзейс ніў па лё ты на кас міч ным ка раб лі «Са юз Т-4» і ар-

бі таль най стан цыі «Са лют-7», кас міч ных ка раб лях «Са юз 

ТМ-4, -5» і ар бі таль ным комп лек се «Мір».

1960 год — у Са вец кім Са ю зе ство ра на пер шая 

гру па кас ма на ўтаў. У гэ ты ж дзень ма ра кі 

аме ры кан ска га авія нос ца «Кір сардж» вы ра та ва лі чац-

вя рых са вец кіх сал дат, не кі ра ва ную бар жу якіх 49 дзён 

на сі ла штар ма вымі вят ра мі па акі я не.

1990 год — прэ зі дэнт СССР Мі ха іл Гар ба чоў пад-

пі саў указ аб пры сва ен ні зван ня Ге роя Са цы-

я ліс тыч най Пра цы вы дат на му спарт сме ну Льву Іва на ві чу 

Яшы ну.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ірыны, Апанаса, 
Віктара, Івана, Іосіфа, 
Леаніда, Міхаіла, Пятра, 
Уладзіміра, Фёдара.

К. Феліцыты, Паўла, 
Тамаша.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.43 18.59 11.16

Вi цебск — 7.34 18.47 11.13

Ма гi лёў — 7.33 18.49 11.16

Го мель — 7.29 18.47 11.18

Гродна — 7.58 19.15 11.17

Брэст — 7.57 19.16 11.19

Месяц
Першая квадра 

2 сакавіка.

Месяц у сузор’і Рака.

УСМІХНЕМСЯ
Муж — жон цы:
— Як на конт пра гул кі 

на све жым па вет ры, да-
ра гая?

— Вы дат на. Ку пі мне пі-
ва і цы га рэт, ка лі бу дзеш 
вяр тац ца.

На жаль, вы ўба чы це 
са праўд ны твар ча ла ве ка 
толь кі та ды, ка лі больш не 
бу дзе це пры но сіць яму вы-

га ду.

— У якой фор ме ва да 

на бы вае са мую вя лі кую 

сі лу?

— У фор ме жа но чых 

слёз.

Ве ге та ры я нец са ста жам 

ў за хап лен ні ад су час най 

каў ба сы.

«Шас цёр кі» час та вы-

гля да юць на ўсе «пяць».
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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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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

АВЕН. У па ня дзе лак не 

вар та спя шац ца з но вы мі 

пра ек та мі, тым больш не 

за вяр шыў шы па пя рэд нія 

спра вы. У аў то рак важ на не спаз няц ца, 

асаб лі ва — на ра бо ту. Се ра да вы дат на 

па ды дзе для та го, каб бу да ваць пла ны 

на най блі жэй шую бу ду чы ню. Чым яны 

бу дуць больш пад ра бяз ныя, тым лепш. 

У дру гой па ло ве тыд ня па спра буй це 

звяр нуць ува гу на аса біс тае жыц цё.

ЦЯ ЛЕЦ. Спа да ры ня 

Фар ту на га то вая па да рыць 

вам ад ну са сва іх пра мя-

ніс тых усме шак. Ме на ві та 

ця пер вы змо жа це на ме ціць но выя 

ру бя жы, рас пра ца ваць перс пек тыў-

ныя пла ны, знай сці но вых на дзей ных 

парт нё раў. У чац вер нель га сле па пры-

трым лі вац ца сва іх жа дан няў, яны мо-

гуць за вес ці ў ту пік. Не пад да вай це ся 

спа ку сам, якія бу дуць вас вы соч ваць. 

Ця пер ро зум важ ней шы за па чуц ці.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Спат рэ бяц-

ца цяр пен не і ве ра ў пос-

пех, ня гле дзя чы на маг-

чы мыя ча со выя цяж кас ці. 

Спра віц ца з гэ тай за да чай 

бу дзе вель мі ня прос та, бо ду ша рвец ца 

на пе рад, не жа да ю чы ча каць, па куль 

ру кі да ро бяць уся кія дро бя зі. Ад нак мо-

жа це не су мня вац ца, у вас усё атры ма-

ец ца! Ты дзень ба га тых маг чы мас цяў 

і на тхня ю чых перс пек тыў. Маг чы ма 

атры ман не шмат абя цаль най пра па но-

вы, якая да ты чыц ца ва ша га аса біс та га 

жыц ця.

РАК. Вар та пры сту піць 

да сва іх пра фе сій ных аба-

вяз каў ад ра зу на поў ную 

сі лу — ня ма ча су на раз ва руш ван не. 

Доб ры пе ры яд для твор чай або на-

ву ко вай ра бо ты: атры ма ец ца мно гае 

зра біць, маг чы ма на ват ува саб лен не 

ў жыц цё даў ніх за дум. У кан цы тыд ня 

не за бы вай це пра на за па ша ныя хат нія 

спра вы і праб ле мы, па спра буй це ра за-

брац ца з імі.

ЛЕЎ. Но выя ідэі трэ ба 

ста ран на пра ана лі за ваць, 

звяр нуць ува гу на не да хо-

пы, лік ві да ваць іх і толь кі 

пас ля гэ та га па чаць ажыц цяў лен не 

за дум. Ты дзень бу дзе вель мі на сы ча-

ны — ве ра год ныя зна ём ствы, су стрэ-

чы, па езд кі, па ступ лен не ін фар ма цыі, 

ча сам су пя рэч лі вай. Не спра буй це 

браць удзел ва ўсім і вы ка рыс тоў ваць 

усе маг чы мас ці ад ра зу — гэ та пры вя-

дзе толь кі да та го, што вы ні чо га не па-

спе е це. Вас мо гуць збян тэ жыць ад но сі-

ны з сяб ра мі — па ка жы це вы трым ку і 

да па ма жы це ім муд рай па ра дай.

ДЗЕ ВА. На гэ тым тыд ні 

прос та аба вя за на па вы сіц ца 

ва ша ўпэў не насць у са бе. 

Маг чы мая не ча ка ная зме на 

мес ца пра жы ван ня ці ра бо ты. А вось са 

ста сун ка мі мо гуць уз нік нуць праб ле мы, 

асаб лі ва ка лі вы бу дзе це за над та кры-

тыч ныя. Се ра да доб рая для раз бу рэн ня 

ста ро га і па чат ку но ва га, у гэ ты дзень 

у вас з'я віц ца вя лі кая пра сто ра для вы-

ба ру. У пят ні цу мо жа пра явіц ца ва ша 

эма цы я наль ная ўраз лі васць. Ня дзе лю 

лепш пры свя ціць па сіў на му ад па чын ку, 

у гэ ты дзень не вар та пры маць сур' ёз-

ныя ра шэн ні.

ША ЛІ. Па спра буй це 

стаць больш кан крэт ны мі 

ў сва іх ма рах і жа дан нях. 

Будзь це ма раль на га то выя 

да маг чы мых змен. Пры чым не толь кі ў 

пла нах, але і ў са мім лё се. І не бой це ся 

цяж кас цяў. Бяс плат ны сыр бы вае толь кі 

ў па стцы. У аў то рак вас ча кае пра вер ка 

або эк за мен: па ка жы це, на што здоль-

ныя. Пят ні ца вель мі ня ўда лая для спрэ-

чак. Су бо та ж ры зы куе стаць днём, ка лі 

ло па юц ца ілю зіі.

СКАР ПІ ЁН. На гэ тым 

тыд ні вы змо жа це рас сла-

біц ца і атры маць за да валь-

нен не. Усё бу дзе склад вац ца 

ме на ві та так, як вы хо ча це, — і ў ка хан ні, 

і ў спра вах. Скла да нас ці скон чац ца са мі 

са бой. Атры ма е це са лід ны пры бы так. 

Вам не да вя дзец ца больш пад ладж вац-

ца пад ін шых. Ма быць, прый шоў час 

змя ніць све та ад чу ван не і бяз лі тас на 

вы кі нуць са ста рэ лыя по гля ды з жыц ця. 

Мо жа це раз ліч ваць на да па мо гу і пад-

трым ку ка ха на га ча ла ве ка.

СТРА ЛЕЦ. Не аб ход на за-

ся ро дзіц ца на ра бо чых спра-

вах, якія раз лі ча ны на перс-

пек ты ву. Бу дзе це імк лі ва пра соў вац ца 

па кар' ер най лес ві цы. Аў то рак мо жа 

быць су ма тош ны, але пры быт ко вы. Пят-

ні ца спры яль ная для па ез дак, пе ра моў, 

аб мер ка ван ня спраў з ка ле га мі. Па спра-

буй це пра явіць іні цы я ты ву і не ад маў ляц-

ца ад ра бо ты, якая б яна ні бы ла.

КА ЗЯ РОГ. Вы ця пер мо-

жа це ажыц ця віць прак тыч-

на ўсе свае за ду мы ў сфе ры 

біз не су. За клю чай це да мо-

вы і кант рак ты, і ва шы на ма ган ні бу дуць 

уз на га ро джа ны. Але не да вя рай це афе-

рыс там. Вы па дак, які прад стаў ля ец ца 

шчас лі вым, мо жа ака зац ца толь кі пры-

ваб най пры на дай. У су бо ту пе ра ме ны ў 

знеш ніх аб ста ві нах да зво ляць зда быць 

унут ра ны су па кой. Не ад маў ляй це ся ад 

пра па ноў, якія зро бяць сяб ры.

ВА ДА ЛІЎ. Ва ўсім тры-

майцеся ме ры і ра зум насці. 

Асаб лі ва ў харчаванні і за ба-

вах. Вы пры цяг ва е це да ся бе 

лю дзей ак тыў нас цю і ад кры тас цю, ад нак 

ці не за над та рас пы ля е це ся? У се ра ду вас 

ча кае шмат спраў, звя за ных з ва шай ра бо-

тай. Да вя дзец ца ня ма ла па пра ца ваць, каб 

вы ка наць усе на ме ча ныя за да чы. У чац-

вер на вас мо гуць на хлы нуць ус па мі ны. 

Па мя тай це, што трэ ба ўмець да ра ваць не 

толь кі ін шым, але і са бе.

РЫ БЫ. Ты дзень па ды хо-

дзіць для ана лі зу сі ту а цыі і 

вы ба ру шля хоў да лей ша га 

раз віц ця. І гэ та да ты чыц ца як дзе ла во га 

жыц ця, так і аса біс та га. Па ду май це пра 

да дат ко выя кры ні цы да хо ду. Але не сы-

ходзь це з га ла вой у ра бо ту, за быў шы ся 

на сям'ю. Знай дзі це час на ўсё.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

...Та ле на ві ты ча ла век та ле на ві ты ва ўсім: ша ноў най 

спа да ры ні Ні не БУР КО — рэд кай пра цаў ні цы і даб-

ра чын ні цы, цу доў най гас па ды ні, жон цы, ма ту лі, ба бу лі 

і свек ры ві, ад да най пад піс чы цы і ак тыў най аў та рцы 

«Звяз ды» — най шчы рэй шыя він ша ван ні ў дзень на ро-

дзін! Зда роўя вам, да ра гая Ні на Мац ве еў на, ба дзё рас ці, 

даб ра бы ту!

Хай бу дзе вам і хо ра ша, і ўтуль на,

Ня хай цві це вяс на ся род зі мы,

Бо праў да:

«Шчас це да дзе на да туль нам,

Па куль нас лю бяць,

По куль лю бім мы!»

Ва ша рад ня, сяб ры.


