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СЁННЯ

Для чаго варта працаваць
У нас гэтымі днямі ідзе фестываль
класічнай музыкі «Студзеньскія музычныя вечары». Больш за трыццаць
гадоў ён праходзіць у Брэсце. Існуе
найперш намаганнямі, талентам, арганізатарскімі здольнасцямі і, вядома,
сувязямі ў музычным свеце аднаго
чалавека — Ліліі Рыгораўны Батыравай. Яна ўмее нейкім чынам угаварыць сусветных зорак опернай сцэны
прыехаць у нашу для іх правінцыю і
выступіць. Для некаторых з іх брэсцкія
ганарары, мякка кажучы, неістотныя.
Адзін з іх так і сказаў: «Я толькі па
Краснай плошчы прайду, і мне больш
заплацяць, чым вы прапануеце». Але
вельмі многія адклікаюцца, не ўсе ж
памер заробкаў ставяць на першае
месца. Для асобных людзей, асабліва з дальняга замежжа, цікава бывае
прыехаць у краіну былога Савецкага
Саюза, паглядзець на свае вочы, параўнаць з тым, што пра нас пішуць.
Варта шчыра сказаць: не заўсёды
параўнанне бывала на нашу карысць.
Аднойчы, яшчэ ў 90-я, нашы пільныя
мытнікі затрымалі юнага музыканта,
ці правільней сказаць, яго скрыпку,
вельмі дарагую. Нешта там не адпавядала тагачасным нормам у афармленні падобных грузаў. Лілія Рыгораўна
ездзіла на мяжу, прасіла, сварылася,
даказвала, што гэта не груз, а інструмент, які ў згаданым выпадку неаддзельны ад музыканта. Маўляў, гэты
юны талент выступіць і з'едзе з гэтай
жа скрыпкай, якая ўжо аб'ехала ледзь
не ўвесь свет, і нідзе яе не затрымлівалі. «Які ж вы імідж робіце нашай
краіне?!» — дакарала яна службовых
асоб, знаходзіла нейкія іншыя словы
і аргументы, пакуль яны, нарэшце, не
здаліся. Ды гэта адзін, даўні, невялічкі,

можна сказаць, зусім нязначны эпізодзік у гісторыі доўгага ўжо па працягласці фестывалю. Сама яго арганізатарка прызнаецца, што найбольш яна
ўспамінае знакамітых, нават вялікіх
музыкантаў, якіх, як правіла, асабіста сустракае на вакзале, а потым суправаджае. Такіх, напрыклад, як Святаслаў Рыхтэр. Ён шмат разоў быў у
Брэсце, стаў сябрам нашага фэсту і
нязменнага арганізатара «Вечароў».
Бывалі тут Марыя Біешу, Алена Абразцова, Артур Эйзен, Уладзімір Співакоў
з «Віртуозамі Масквы» і яшчэ дзясяткі, сотні вядомых майстроў музыкі з
усяго свету.
Вось і сёлета 83-гадовая Лілія Рыгораўна праводзіць чарговы фестываль.
Думаю, яна не пакрыўдзіцца, што я
агучваю яе ўзрост. Яна і не хавае свае
гады. 80-годдзе старшыні абласнога
музычнага таварыства вельмі прыгожа адзначылі ў Брэсце. Яе тады зрабілі ганаровым грамадзянінам горада.
Выйшлі газетныя артыкулы, з якіх многія ўпершыню даведаліся, што першыя
свядомыя гады дзяцінства будучага
музыканта прайшлі ў акупаваным Мінску, а сям'ю, як яна сама вызначыла,
разбурыла вайна. Адразу пасля вайны
Ліля трапіла ў Брэст. Тут ёй выпала
сустрэча з таленавітым педагогам і
піяністкай Яўгеніяй Дабратворскай.
І музыка назаўсёды стала лёсам змучанай ваеннымі наваламі дзяўчынкі.
Лілія ператварылася ў выдатнага педагога і музыканта, а таксама многа зрабіла, каб падняць на чарговую
прыступку культуру самага заходняга
абласнога цэнтра Беларусі.
Асобныя функцыянеры ад культуры, спагадліва ківаючы на ўзрост
Батыравай, спрабавалі зрабіць неш-
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год — нарадзіўся (г. п. Бешанковічы) Аркадзь Андрэевіч Гейнэ, беларускі пісьменнік. Пісаў
вершы, артыкулы, рэцэнзіі, апавяданні.
Аўтар паэтычнага зборніка «Шчаслівая
зорка». Загінуў на Сталінградскім фронце ў 1942 годзе.
год — нарадзіўся (вёска Селівонаўка, цяпер у Маладзечанскім раёне) Фёдар Мікалаевіч Капуцкі, акадэмік НАН Беларусі, доктар хімічных
навук, прафесар, заслужаны работнік вышэйшай школы
Беларусі. У 1973—1985 гадах — намеснік, першы намеснік міністра вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі
БССР. У 1990—1996-м — рэктар Белдзяржуніверсітэта.
Аў тар больш чым 500 навуковых прац, у тым ліку двух
манаграфій, двух падручнікаў, каля 200 вынаходак. Навуковыя працы ў галіне структурнай і хімічнай мадыфікацыі цэлюлозы і яе вытворных. Адпрацаваў пераважныя
варыянты для арганізацыі ў Беларусі вытворчасці ўласных цэлюлозных паўфабрыкатаў на базе сельскагаспадарчай сыравіны. Памёр у 2017 годзе.
год — у Мінску адкрыўся 1-ы Усебеларускі
з'езд вынаходнікаў.
год — нарадзіўся Іван Мікалаевіч Нікітчанка, беларускі вучоны ў галіне селекцыі жывёл, член-карэспандэнт НАН Беларусі, док тар
сельскагаспадарчых навук, прафесар. Аўтар больш чым
280 навуковых прац, у тым ліку шасці манаграфій, пяці
вынаходак. Даследаванні па распрацоўцы генетыкаматэматычных метадаў аналізу селекцыйнай работы і
аў таматызаваных сістэм кіравання ў племянной жывёлагадоўлі, па стварэнні новых спецыялізаваных ліній свіней. Лаўрэат прэміі Савета Міністраў СССР, Дзяржаўнай
прэміі СССР. Памёр у 2010 годзе.

1930

1932
1939

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Месяц
Маладзік 6 студзеня.
Месяц у сузор’і Рыб.

Сонца

та падобнае ці альтэрнатыўнае студзеньскаму фэсту. Ды нічога ў іх не
атрымалася. Бо каб «Вечары» па-сапраўднаму загучалі, гэтаму, відавочна,
трэба прысвяціць жыццё. На адной з
апошніх сустрэч Лілія Рыгораўна расказала, што яе трымае і што дае сілы
ў гэтай рабоце: «Неяк на вуліцы сустракаю знаёмую інтэлігентную сям'ю.
Сужэнцы, якіх штогод бачу на канцэртах «Вечароў», сказалі, што яны, як
заўсёды, узялі білеты загадзя. Разгаварыліся, муж з жонкай заўважылі,
што адразу ім цяжка было б выдзеліць
такую суму з пенсіі, таму яны адкладваюць грошы цэлы год, каб у студзені
наведаць усе выступленні і атрымаць
сапраўдную асалоду ад музыкі. Вось
для такіх людзей і хочацца працаваць.
І гэта работа падтрымлівае, дае дадатковую энергію», — заключыла Лілія
Рыгораўна.
І я падумала, што ва ўсіх нас ёсць
нешта, што дае сілу, энергію, дадатковы стымул. Перад самым Новым годам пазваніла чытачка, — нагадала
аб маёй калонцы пра калядныя цуды.
Гады тры таму, а мо і болей, я пісала,
як некалі нам, маладым спецыялісткам, у пакой пружанскага інтэрната
31 снежня прынеслі ёлку ды мех бульбы. Дык вось, калі жанчына чытала
згаданы тэкст, ёй пастукалі ў дзверы і
паднеслі салодкі падарунак, хоць зусім
не чакала такой увагі ў той дзень. Калі ж чытала іншы «нефармат» — пра
Еўтушэнку, — атрымала даўно чаканы
званок. З той пары лічыць мяне нечым
накшталт добрага вестуна. Гэты званок і для мяне стаў нечым накшталт
навагодняга цуду. Пасля такіх званкоў
сапраўды хочацца працаваць.
Святлана ЯСКЕВІЧ.

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Усход

Захад Даўжыня
дня

9.25
9.21
9.15
9.03
9.38
9.31

17.10
16.53
17.00
17.04
17.27
17.35

7.45
7.32
7.45
8.01
7.49
8.04

Iмянiны
Пр. Варвары, Ганны,
Івана, Марка, Наталлі.
К. Аляксандра, Марты,
Фелікса.

Фота Надзеі НІКАЛАЕВАЙ.
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год да нашай эры — Юлій Цэзар
(які быў тады яшчэ палкаводцам
і намеснікам у Галіі), вяртаючыся з заваяванай ім Галіі, падышоў да памежнай
ракі Рыма Рубікон. Па законе, падыходзя чы да
межаў Рыма, Цэзар павінен
быў распусціць войска. Перай шоў шы Ру бі кон, Цэ зар
свядома адрэзаў сабе шлях
да адступлення, прыняўшы
рашэнне стаць адзіным кіраўніком Рыма. Выраз «перайсці
Рубікон» з тых часоў стаў крылатым, ён азначае пункт
незвароту. 10 студзеня, перайшоўшы мяжу, з адным легіёнам з 300 коннікаў Цэзар рушыў на Рым, пачаўшы тым
самым грамадзянскую вайну ў дзяржаве.
год — дзень нараджэння Пятра Магілы,
праваслаўнага царкоўнага і культурнага
дзеяча Рэчы Паспалітай. З 1627 года Кіева-Пячэрскі архімандрыт. У 1632 годзе заснаваў Кіева-Магілянскі калегіум
і Магілёўскую праваслаўную епархію. Выступаў супраць
Брэсцкай уніі (1596), садзейнічаў распаўсюджванню асветы і кнігадрукавання ў Беларусі і ва Украіне. Непасрэдна кіраваў Віленскім, Слуцкім, Магілёўскім і Аршанскім
брацтвамі з манастырамі. Наведаў Вільню, Мінск і іншыя
беларускія гарады. Аўтар кніг, якія выкарыстоўваліся як
падручнікі ў духоўных навучальных установах да пачатку
XX стагоддзя. Памёр у 1647 годзе.
год — адкрыта першая лінія найстарэйшага ў свеце Лонданскага метро — фірмай
Metropolіtan Raіlway была пабудавана ветка падземнай
чыгункі. Даўжыня лініі метрапалітэна складала 3,6 км. На
ўсім працягу лініі знаходзілася сем станцый.
год — уступіў у сілу Версальскі мірны дагавор, які скончыў Першую сусветную вайну.
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Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК,
Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснiк дырэктара),
М. ЛІТВІНАЎ (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,
А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыi: 287 18 81.
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

УСМІХНЕМСЯ
— Дарагая, як усё ж добра не піць шмат на Новы
год! Нагуляліся ад душы,
усіх сяброў праведалі, фільмы новыя паглядзелі! Хутка
Каляды, па-чалавечы адзначым!
— Дарагі, сёння
ўжо 10-га...

верным, шчырым і сумленным...
— Хто гэта!?
— ...Вой, прабачце калі
ласка, я на адну лічбу ў нумары памыліўся. Да пабачэння!
— Так, а ну стой!

Медыкаў, якія
на ву чы лі ся выпраўляць плоскаступнёвасць, першым павіншаваў і
падзякаваў ім міністр абароны.
— Алё, мі лая,
я ха цеў ска заць,
што хачу па дарыць табе ўсё, пра
што ты марыш, кінуць увесь свет да
тваіх ног, абы ты
бы ла шчас лі вая.
Я быў бы самым
лепшым для цябе,

http://www.zviazda.by;

caricatura.ru
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e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79,
РЭКЛАМЫ е-mail: reklama@zviazda.by
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