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9 студзеня 2019 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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Фота Надзеі НІКАЛАЕВАЙ.

Месяц
Маладзік 6 студзеня.

Месяц у сузор’і Рыб.

УСМІХНЕМСЯ
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10 СТУ ДЗЕ НЯ

1919 год — на ра дзіў ся (г. п. Бе-

шан ко ві чы) Ар кадзь Анд-

рэ е віч Гей нэ, бе ла рус кі пісь мен нік. Пі саў 

вер шы, ар ты ку лы, рэ цэн зіі, апа вя дан ні. 

Аў тар паэ тыч на га збор ні ка «Шчас лі вая 

зор ка». За гі нуў на Ста лін град скім фрон-

це ў 1942 го дзе.

1930 
год — на ра дзіў ся (вёс ка Се лі во наў ка, ця-

пер у Ма ла дзе чан скім ра ё не) Фё дар Мі ка-

ла е віч Ка пуц кі, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, док тар хі міч ных 

на вук, пра фе сар, за слу жа ны ра бот нік вы шэй шай шко лы 

Бе ла ру сі. У 1973—1985 га дах — на мес нік, пер шы на мес-

нік мі ніст ра вы шэй шай і ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі 

БССР. У 1990—1996-м — рэк тар Бел дзярж уні вер сі тэ та. 

Аў тар больш чым 500 на ву ко вых прац, у тым лі ку двух 

ма на гра фій, двух пад руч ні каў, ка ля 200 вы на хо дак. На-

ву ко выя пра цы ў га лі не струк тур най і хі міч най ма ды фі ка-

цыі цэ лю ло зы і яе вы твор ных. Ад пра ца ваў пе ра важ ныя 

ва ры ян ты для ар га ні за цыі ў Бе ла ру сі вы твор час ці ўлас-

ных цэ лю лоз ных паў фаб ры ка таў на ба зе сель ска гас па-

дар чай сы ра ві ны. Па мёр у 2017 го дзе.

1932 
год — у Мін ску ад крыў ся 1-ы Усе бе ла рус кі 

з'езд вы на ход ні каў.

1939 
год — на ра дзіў ся Іван Мі ка ла е віч Ні кіт-

чан ка, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не се лек-

цыі жы вёл, член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі, док тар 

сель ска гас па дар чых на вук, пра фе сар. Аў тар больш чым 

280 на ву ко вых прац, у тым лі ку шасці ма на гра фій, пяці 

вы на хо дак. Да сле да ван ні па рас пра цоў цы ге не ты ка-

ма тэ ма тыч ных ме та даў ана лі зу се лек цый най ра бо ты і 

аў та ма ты за ва ных сіс тэм кі ра ван ня ў пле мян ной жы вё-

ла га доў лі, па ства рэн ні но вых спе цы я лі за ва ных лі ній сві-

ней. Лаў рэ ат прэ міі Са ве та Мі ніст раў СССР, Дзяр жаў най 

прэ міі СССР. Па мёр у 2010 го дзе.

49 год да на шай эры — Юлій Цэ зар 

(які быў та ды яшчэ пал ка вод цам 

і на мес ні кам у Га ліі), вяр та ю чы ся з за-

вая ва най ім Га ліі, па ды шоў да па меж най 

ра кі Ры ма Ру бі кон. Па за ко не, па ды хо-

дзя чы да 

ме жаў Ры ма, Цэ зар па ві нен 

быў рас пус ціць вой ска. Пе-

рай шоў шы Ру бі кон, Цэ зар 

свя до ма ад рэ заў са бе шлях 

да ад ступ лен ня, пры ня ўшы 

ра шэн не стаць адзі ным кі раў-

ні ком Ры ма. Вы раз «пе рай сці 

Ру бі кон» з тых ча соў стаў кры ла тым, ён азна чае пункт 

не зва ро ту. 10 сту дзе ня, пе рай шоў шы мя жу, з ад ным ле-

гі ё нам з 300 кон ні каў Цэ зар ру шыў на Рым, па чаў шы тым 

са мым гра ма дзян скую вай ну ў дзяр жа ве.

1597 год — дзень на ра джэн ня Пят ра Ма гі лы, 

пра ва слаў на га цар коў на га і куль тур на га 

дзея ча Рэ чы Па спа лі тай. З 1627 го да Кі е ва-Пя чэр скі ар хі-

манд рыт. У 1632 го дзе за сна ваў Кі е ва-Ма гі лян скі ка ле гі ум 

і Ма гі лёў скую пра ва слаў ную епар хію. Вы сту паў су праць 

Брэсц кай уніі (1596), са дзей ні чаў рас паў сюдж ван ню асве-

ты і кні га дру ка ван ня ў Бе ла ру сі і ва Укра і не. Не па срэд-

на кі ра ваў Ві лен скім, Слуц кім, Ма гі лёў скім і Ар шан скім 

брац тва мі з ма нас ты ра мі. На ве даў Віль ню, Мінск і ін шыя 

бе ла рус кія га ра ды. Аў тар кніг, якія вы ка рыс тоў ва лі ся як 

пад руч ні кі ў ду хоў ных на ву чаль ных уста но вах да па чат ку 

XX ста год дзя. Па мёр у 1647 го дзе.

1863 год — ад кры та пер шая лі нія най ста рэй ша-

га ў све це Лон дан ска га мет ро — фір май 

Metropolіtan Raіlway бы ла па бу да ва на вет ка пад зем най 

чы гун кі. Даў жы ня лі ніі мет ра па лі тэ на скла да ла 3,6 км. На 

ўсім пра ця гу лі ніі зна хо дзі ла ся сем стан цый.

1920 год — ус ту піў у сі лу Вер саль скі мір ны да га-

вор, які скон чыў Пер шую су свет ную вай ну.

— Да ра гая, як усё ж доб-

ра не піць шмат на Но вы 

год! На гу ля лі ся ад ду шы, 

усіх сяб роў пра ве да лі, філь-

мы но выя па гля дзе лі! Хут ка 

Ка ля ды, па-ча ла ве чы ад зна-

чым!

— Да ра гі, сён ня 

ўжо 10-га...

Ме ды каў, якія 

на ву чы лі ся вы-

праў ляць плос ка-

ступ нё васць, пер-

шым па він ша ваў і 

па дзя ка ваў ім мі-

ністр аба ро ны.

— Алё, мі лая, 

я ха цеў ска заць, 

што ха чу па да-

рыць та бе ўсё, пра 

што ты ма рыш, кі-

нуць увесь свет да 

тва іх ног, абы ты 

бы ла шчас лі вая. 

Я быў бы са мым 

леп шым для ця бе, 

вер ным, шчы рым і сум лен-

ным...

— Хто гэ та!?

— ...Вой, пра бач це ка лі 

лас ка, я на ад ну ліч бу ў ну ма-

ры па мы ліў ся. Да па ба чэн ня!

— Так, а ну стой!
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У нас гэ ты мі дня мі ідзе фес ты валь 

кла січ най му зы кі «Сту дзень скія му-

зыч ныя ве ча ры». Больш за трыц цаць 

га доў ён праходзіць у Брэс це. Іс нуе 

най перш на ма ган ня мі, та лен там, ар-

га ні за тар скі мі здоль нас ця мі і, вя до ма, 

су вя зя мі ў му зыч ным све це ад на го 

ча ла ве ка — Лі ліі Ры го раў ны Ба ты ра-

вай. Яна ўмее ней кім чы нам уга ва-

рыць су свет ных зо рак опер най сцэ ны 

пры ехаць у на шу для іх пра він цыю і 

вы сту піць. Для не ка то рых з іх брэсц кія 

га на ра ры, мяк ка ка жу чы, не іс тот ныя. 

Адзін з іх так і ска заў: «Я толь кі па 

Крас най пло шчы прай ду, і мне больш 

за пла цяць, чым вы пра па ну е це». Але 

вель мі мно гія ад клі ка юц ца, не ўсе ж 

па мер за роб каў ста вяць на пер шае 

мес ца. Для асоб ных лю дзей, асаб лі-

ва з даль ня га за меж жа, ці ка ва бы вае 

пры ехаць у кра і ну бы ло га Са вец ка га 

Са ю за, па гля дзець на свае во чы, па-

раў наць з тым, што пра нас пі шуць.

Вар та шчы ра ска заць: не заў сё ды 

па раў на нне бы ва ла на на шу ка рысць. 

Ад ной чы, яшчэ ў 90-я, на шы піль ныя 

мыт ні кі за тры ма лі юна га му зы кан та, 

ці пра віль ней ска заць, яго скрып ку, 

вель мі да ра гую. Неш та там не ад па вя-

да ла та га час ным нор мам у афарм лен-

ні па доб ных гру заў. Лі лія Ры го раў на 

ез дзі ла на мя жу, пра сі ла, сва ры ла ся, 

да каз ва ла, што гэ та не груз, а ін стру-

мент, які ў зга да ным вы пад ку не ад-

дзель ны ад му зы кан та. Маў ляў, гэ ты 

юны та лент вы сту піць і з'е дзе з гэ тай 

жа скрып кай, якая ўжо аб' еха ла ледзь 

не ўвесь свет, і ні дзе яе не за трым лі-

ва лі. «Які ж вы імідж ро бі це на шай 

кра і не?!» — да ка ра ла яна служ бо вых 

асоб, зна хо дзі ла ней кія ін шыя сло вы 

і ар гу мен ты, па куль яны, на рэш це, не 

зда лі ся. Ды гэ та адзін, даў ні, не вя ліч кі, 

мож на ска заць, зу сім ня знач ны эпі зо-

дзік у гіс то рыі доўгага ўжо па пра цяг-

лас ці фес ты ва лю. Са ма яго ар га ні за-

тар ка пры зна ец ца, што най больш яна 

ўспа мі нае зна ка мі тых, на ват вя лі кіх 

му зы кан таў, якіх, як пра ві ла, аса біс-

та су стра кае на вак за ле, а по тым су-

пра ва джае. Та кіх, на прык лад, як Свя-

та слаў Рых тэр. Ён шмат ра зоў быў у 

Брэс це, стаў сяб рам на ша га фэс ту і 

ня змен на га ар га ні за та ра «Ве ча роў». 

Бы ва лі тут Ма рыя Бі е шу, Але на Аб раз-

цо ва, Ар тур Эй зен, Ула дзі мір Спі ва коў 

з «Вір ту о за мі Маск вы» і яшчэ дзя сят-

кі, сот ні вя до мых май строў му зы кі з 

уся го све ту.

Вось і сё ле та 83-га до вая Лі лія Ры го-

раў на пра во дзіць чар го вы фес ты валь. 

Ду маю, яна не па крыў дзіц ца, што я 

агуч ваю яе ўзрост. Яна і не ха вае свае 

га ды. 80-год дзе стар шы ні аб лас но га 

му зыч на га та ва рыст ва вель мі пры го-

жа ад зна чы лі ў Брэс це. Яе та ды зра-

бі лі га на ро вым гра ма дзя ні нам го ра да. 

Вый шлі га зет ныя ар ты ку лы, з якіх мно-

гія ўпер шы ню да ве да лі ся, што пер шыя 

свя до мыя га ды дзя цін ства бу ду ча га 

му зы кан та прай шлі ў аку па ва ным Мін-

ску, а сям'ю, як яна са ма вы зна чы ла, 

раз бу ры ла вай на. Ад ра зу пас ля вай ны 

Лі ля тра пі ла ў Брэст. Тут ёй вы па ла 

су стрэ ча з та ле на ві тым пе да го гам і 

пі я ніст кай Яў ге ні яй Даб ра твор скай. 

І му зы ка на заў сё ды ста ла лё сам зму-

ча най ва ен ны мі на ва ла мі дзяў чын кі. 

Лі лія пе ра тва ры ла ся ў вы дат на га пе-

да го га і му зы кан та, а так са ма мно-

га зра бі ла, каб пад няць на чар го вую 

пры ступ ку куль ту ру са ма га за ход ня га 

аб лас но га цэнт ра Бе ла ру сі.

Асоб ныя функ цы я не ры ад куль-

ту ры, спа гад лі ва кі ва ю чы на ўзрост 

Ба ты ра вай, спра ба ва лі зра біць неш-

та па доб нае ці аль тэр на тыў нае сту-

дзень ска му фэс ту. Ды ні чо га ў іх не 

атры ма ла ся. Бо каб «Ве ча ры» па-са-

праўд на му за гу ча лі, гэ та му, ві да воч на, 

трэ ба пры свя ціць жыц цё. На ад ной з 

апош ніх су стрэч Лі лія Ры го раў на рас-

ка за ла, што яе тры мае і што дае сі лы 

ў гэ тай ра бо це: «Не як на ву лі цы су-

стра каю зна ё мую ін тэ лі гент ную сям'ю. 

Су жэн цы, якіх што год ба чу на кан цэр-

тах «Ве ча роў», ска за лі, што яны, як 

заў сё ды, узя лі бі ле ты за га дзя. Раз-

га ва ры лі ся, муж з жон кай за ўва жы лі, 

што ад ра зу ім цяж ка бы ло б вы дзе ліць 

та кую су му з пен сіі, та му яны ад клад-

ва юць гро шы цэ лы год, каб у сту дзе ні 

на ве даць усе вы ступ лен ні і атры маць 

са праўд ную аса ло ду ад му зы кі. Вось 

для та кіх лю дзей і хо чац ца пра ца ваць. 

І гэ та ра бо та пад трым лі вае, дае да дат-

ко вую энер гію», — за клю чы ла Лі лія 

Ры го раў на.

І я па ду ма ла, што ва ўсіх нас ёсць 

неш та, што дае сі лу, энер гію, да дат-

ко вы сты мул. Пе рад са мым Но вым го-

дам па зва ні ла чы тач ка, — на га да ла 

аб маёй ка лон цы пра ка ляд ныя цу ды. 

Га ды тры та му, а мо і бо лей, я пі са ла, 

як не ка лі нам, ма ла дым спе цы я ліст-

кам, у па кой пру жан ска га ін тэр на та 

31 снеж ня пры нес лі ёл ку ды мех буль-

бы. Дык вось, ка лі жан чы на чы та ла 

зга да ны тэкст, ёй па сту ка лі ў дзве ры і 

пад нес лі са лод кі па да ру нак, хоць зу сім 

не ча ка ла та кой ува гі ў той дзень. Ка-

лі ж чы та ла ін шы «не фар мат» — пра 

Еў ту шэн ку, — атры ма ла даў но ча ка ны 

зва нок. З той па ры лі чыць мя не не чым 

на кшталт доб ра га вес ту на. Гэ ты зва-

нок і для мя не стаў не чым на кшталт 

на ва год ня га цу ду. Пас ля та кіх зван коў 

са праў ды хо чац ца пра ца ваць.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Не фар матНе фар мат

Для ча го вар та пра ца ваць


