
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ісака, Паўла, 
Уладзіміра, Фёдара, 
Яфрэма.

К. Элізы, Эльвіры, 
Габрыэля, Яцка.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.40 18.08 9.28

Вi цебск — 8.33 17.54 9.21

Ма гi лёў — 8.30 17.59 9.29

Го мель — 8.22 17.59 9.37

Гродна — 8.54 18.24 9.30

Брэст — 8.50 18.29 9.39
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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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УСМІХНЕМСЯ

Сла бы пол — гэ та му-

жы кі, якія ад да юць сва ім 

жон кам усю зар пла ту.

Дыя ло гі ў се ці ве.

— А як я ця бе па знаю?

— Я бу ду ў фут бол цы з 

Ма лы ша вай.

— Я, на пэў на, не прыйду...

Вы твор цы каў ба сы, 

да ве даў шы ся, што спа-

жыў цы вы зна  ча  юць 

якасць каў ба сы на кош-

ках, ста лі да да ваць ту ды 

мы шэй.

— Прай шла су моўі на ўсіх 

фір мах?

— Ага.

— А са ма ку ды хо чаш?

— На руч кі.

Дзя куй ін тэр нэ ту, які 

па ка заў мне, што ў све це 

іс нуе мност ва лю дзей ту-

пей шых за мя не. Асоб ны 

дзя куй Ін стаг ра му.

10 ЛЮ ТА ГА

1868 год — на ра дзіў ся Ка русь Ка га нец (Ка зі мір 

Кар ла віч Каст ра віцкі), бе ла рус кі пісь мен-

нік, дра ма тург, пе ра клад чык, мас так, скульп тар. Ву чыў ся 

ў Мін скім га рад скім ву чы лі шчы, Мас коў скім ву чы лі шчы 

жы ва пі су, скульп ту ры і дой лід ства. Пра ца ваў у мас тац-

кай май стэр ні ў Ры зе, на стаў ні кам ма ля ван ня, ляс ні чым. 

У 1905—1906 і 1910—1911 га дах за рэ ва лю цый ную агі та цыю быў зня во ле ны 

ў тур му. Аў тар ка ме дыі «Мод ны шлях цюк», бы та вых драм «У ін шым шчас ці 

ня шчас це сха ва на», «Двой чы пра пі лі», гіс та рыч ных драм «Ста ра жо вы кур-

ган» і «Сын Да ні ла». Адзін з аў та раў «Бе ла рус ка га ле ман та ра, або Пер шай 

на ву кі чы тан ня». Збі раў бе ла рус кі фальк лор, апра цоў ваў на род ныя каз кі, 

пад ан ні, пі саў на ву ко ва-папуляр ныя на ры сы для дзя цей. З тво раў вы яў лен-

ча га мас тац тва вя до мыя «Ма ці», «За са хою», «На ро стань ках», вы ра заў з 

дрэ ва і кос ці, афарм ляў кні гі. Па мёр у 1918 го дзе.

1928 год — на ра дзіў ся (в. Се ме жа ва Ка пыль ска га ра ё на) Мі ха іл 

Сця па на віч Вы соц кі, бе ла рус кі ву чо ны і кан струк тар у га лі-

не ма шы на бу да ван ня, гра мад скі дзе яч, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, док тар 

тэх ніч ных на вук, пра фе сар, за слу жа ны дзе яч на ву кі і тэх ні кі Бе ла ру сі, 

за слу жа ны ра бот нік пра мыс ло вас ці СССР, Ге рой Бе ла ру сі. Аў тар больш 

як 450 на ву ко вых прац, у тым лі ку 19 ма на гра фій, 134 вы на хо дак і 17 па-

тэн таў. На ву ко выя да сле да ван ні ў га лі не тэ о рыі і кан стру я ван ня ма біль ных 

ма шын. Адзін з іні цы я та раў ар га ні за цыі ў кра і не ўлас най буй на маш таб най 

вы твор час ці пер шых ма дэ ляў аў то бу саў Мінск ага аў та за во да і кі раў нік 

ства рэн ня іх пер шых ма дэ ляў су мес на з ня мец кай фір май «Неаплан». 

Ства рыў ме та да ло гію кан стру я ван ня аў та ма бі ляў і аў та цяг ні коў вя лі кай 

гру за па ды маль нас ці. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР, Дзяр жаў най прэ міі 

Бе ла ру сі. Па мёр у 2013 го дзе.

1898 год — на ра дзіў ся Бер тальд Брэхт, ня мец-

кі па эт, дра ма тург і рэ жы сёр. Аў тар п'ес 

«Трох гра шо вая опе ра», «Ма тух на Ку раж і яе дзе ці» і інш. 

Па мёр у 1956 го дзе.

1903 год — на ра дзіў ся Мац вей Іса ка віч Блан-

тэр, са вец кі кам па зі тар, на род ны ар тыст 

СССР, Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы. Аў тар мност ва 

па пу ляр ных пе сень, у тым лі ку «У ле се пры фран та вым», «Ля цяць пе ра лёт-

ныя птуш кі», а так са ма «Ка цю шы», якая пры нес ла яму су свет ную сла ву. 

Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР. Па мёр у 1990 го дзе.

1962 год — ад бы ла ся па-

дзея, якая не толь кі 

ўвай шла ў гіс то рыю ва ен най раз-

вед кі СССР, але і за ня ла сваё мес-

ца ў гіс то рыі ўза е ма ад но сін СССР 

і ЗША пе ры я ду ха лод най вай ны. У 

той дзень у Бер лі не на мос це Глі ні-

кер-Бру ке (Glіenіcker Brucke), які раз мя шчаў ся та ды на мя жы па між За ход-

нім Бер лі нам і ГДР, быў пра ве дзе ны аб мен са вец ка га раз вед чы ка Віль я ма 

Ген ры ха ві ча Фі шэ ра (больш вя до ма га пад імем Ру дольф Абель) на аме ры-

кан ска га ваен на га лёт чы ка Фрэн сі са Паў эр са.

Месяц
Апошняя квадра 

7 лютага.

Месяц у сузор’і Стральца.
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Фота Максіма ШАСТАКОВА.

У роз ныя га ды пра ца ваў у га зе це 

«Лі та ра ту ра і Мас тац тва», ча со пі се 

«Во жык», быў ка рэс пан дэн там «Пра вды» 

ў Бе ла ру сі, га лоў ным рэ дак та рам ча со пі са 

«Ма ла досць». З'яў ляў ся стар шы нёй 

Дзяр жаў на га ка мі тэ та БССР па тэ ле ба чан ні 

і ра дыё вя шчан ні (1978—1990), дэ пу та там 

Вяр хоў на га Са ве та БССР 10-га і 11-га склі кан няў 

(1980—1990), прад стаў ні ком Бе ла ру сі пры 

ААН (1990—1993), на мес ні кам мі ніст ра 

куль ту ры і дру ку (1994—1995). Лаў рэ ат 

прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла БССР (1972), 

Дзяр жаў най прэ міі імя Ян кі Ку па лы (1980).

Аў тар шэ ра гу кніг, ся род якіх кні гі паэ зіі «Май ская про-

сінь» (1960), «З лю боўю і ня на віс цю зям ною» (1963), «Пя-

шчо та» (1985), «Вы бра нае» (1998), «Па між зор кай і свеч-

кай» (2000), «На га ва рыц ца з зор ка мі» (2014) і інш.

Ня гле дзя чы на вы со кія па са ды, якія зай маў Ге надзь 

Бу раў кін, ён заў сё ды за ста ваў ся сціп лым, доб ра зыч лі вым 

ча ла ве кам. Гэ та мы ад чу ва ем у яго са праўд най цёп лай 

паэ зіі. Пес ня «Ап'я ні мя не» — пра шчы рае ка хан не, якое 

мож на пра нес ці праз усё жыц цё.

Руб ры ку вя дзе Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ, 

аў тар пе сень на вер шы сла вян скіх паэ таў



Пес ню бя ры це з са боюПес ню бя ры це з са бою  

АП'Я НІ 
МЯ НЕ

Куп лет 1

Атру ці мя не 

вяс но вым хме лем,

Апля ці мя не 

ру ка мі цёп лы мі.

На два іх з та бою мы 

па дзе лім

Ноч, што льец ца 

за ла ты мі кроп ля мі.

Пры пеў:

Ап'я ні мя не 

ды хан нем чыс тым,

Ахі ні мя не 

пры знан нем ці хім.

Мы ў да ло ні 

з не ба зор ма ніс ты

Ссып лем 

рук су лад ным 

ус ка лы хам.

Куп лет 2

Пры ту лі мац ней, 

мая абран ні ца.

На та лі мае су хія вус ны...

О, як хут ка 

пры плы вае ра ні ца —

Сну і явы 

со неч нае вус це!..

Куп лет 3 як 1

ЗдарэнніЗдарэнні  

Мах ля ры 
аба кра лі пен сі я не ра
Цэ лая гру па пры ез джых мах ля-

роў на ве да ла ся ў вёс ку Сто лін-

ска га раё на. Іх мэ тай бы ло ўвесці 

ў зман па жы ло га ча ла ве ка, каб 

за ва ло даць яго гра шы ма.

Да жы ха ра вёс кі Рэ мель зай шлі тры 

жан чы ны і за га ва ры лі пра маг чы мую 

куп лю буль бы. Па куль ад на аб мяр коў-

ва ла дэ та лі і за ся ро дзі ла на са бе ўва гу 

гас па да ра, ін шыя не пры кмет на вы кра лі 

3050 до ла раў і 3000 руб лёў. Пас ля та го 

як прай дзі свет кі па кі ну лі дом, 74-га до-

вы ча ла век за ўва жыў пра па жу. Ён не-

ад клад на звяр нуў ся ў мі лі цыю.

Зла мыс ні каў устанавілі па га ра чых 

сля дах. Кра дзеж здзейс ні лі жы хар ка Го-

ме ля і дзве жы хар кі Жло бі на, у іх «гру пе 

пад трым кі» бы лі яшчэ муж і жон ка са 

Свет ла гор ска. Усе яны за тры ма ныя. За-

ве дзе на кры мі наль ная спра ва.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

«Кі шэн ны» та лент у... 
спад чы ну

У Пер ша май скае РУ УС ста лі цы 

па сту пі ла не каль кі за яў аб кра-

дзя жы ма ё мас ці з кі шэ няў адзен-

ня і су мак.

Су пра цоў ні кі ад дзе ла кры мі наль на-

га вы шу ку ўста на ві лі, што да не каль кіх 

та кіх зла чын стваў мае да чы нен не 20-га-

до вая жы хар ка Ба ры са ва. Яе ах вя ра мі 

ста на ві лі ся жан чы ны ста рэ ча га ўзрос ту 

ці тыя, хто за бы ваў за крыць сум ку. Па-

да зра ва ная на по шце пры кмя ча ла тых, 

хто атры маў пен сію. Мно гія з бу ду чых 

ах вяр пас ля гэ та га на кі роў ва лі ся ў кра-

му. Зла мыс ні ца са чы ла за імі, ча ка ла 

па ды хо дзя ча га мо ман ту, а по тым, пры-

крыў шы ся ша лі кам, за ва лод ва ла чу жой 

ма ё мас цю. Да рэ чы, як па ве да мі лі ў Пер-

ша май скім РУ УС г. Мін ска, не ка то рыя 

чле ны сям'і па да зра ва най так са ма ра ней 

бы лі су дзі мыя за кі шэн ныя кра дзя жы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА




