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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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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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У Ра сіі фра за «А коль кі 
гэ та каш туе?», вы маў ле ная 
з мас коў скім ак цэн там, у лю-
бым ку рорт ным го ра дзе ў се-
зон аў та ма тыч на па вя ліч вае 
кошт та ва ру на 20—30%.

Пас ля спат кан ня.
— Ты па во дзіў ся бе як 

джэнтль мен. Дзя куй, што не 
ла паў.

— Ня ма за што.

Пры га жосць па тра буе 
ах вяр.

Я — пры га жосць.
Муж — ах вя ра!

— Сён ня час тую я. Што ты 
бу дзеш — кань як ці ка ву?

— Кань як, па куль зва рыц-

ца ка ва.

Ад па чы ва ла ты дзень у 

Тур цыі, по тым ты дзень у 

ма мы. Зра зу ме ла, што ту-

рэц ка му «ўсё ўклю ча на» 

да ма мі на га яшчэ рас ці і 

рас ці.

Су сед кі гу та раць:

— Ча му ты свай му му жу 

ежу на валь ва еш та кой не-

ахай най ку чай?

— Ён у мя не фа то граф, 

ка лі яму пры го жа ўсё рас-

клас ці — па ста віць свят ло і 

бу дзе зды маць, па куль усё 

не асты не!

12 КАСТ РЫЧ НІ КА
Дзень іс пан скай мо вы. Тра піў у ка-

лян дар між на род ных дат па іні цы я ты ве 
дэ парт амен та Ар га ні за цыі Аб' яд на ных 
На цый па су вя зях з гра мад скас цю. 

У 2010 го дзе гэ та пад раз дзя лен не вы сту-

пі ла з пра па но вай за сна ваць свя ты для 

кож най з шас ці афі цый ных моў ААН.

1492 год — экс пе ды цыя Хрыс-

та фо ра Ка лум ба ў скла-

дзе 90 ча ла век на суд нах «Сан та-Ма-

рыя», «Пін та», «Нінья», якая вый шла з 

Па ла са 3 жніў ня 1492 го да, ад Ка нар-

скіх аст ра воў па вяр ну ла на За хад, пе-

ра сек ла Ат лан тыч ны акі ян у суб тра піч-

 ным по ясе і да сяг ну ла вост ра ва Сан-

Саль ва дор у Ба гам скім ар хі пе ла гу, дзе 

вы са дзі ла ся 12 каст рыч ні ка 1492 го да 

(афі цый ная да та ад крыц ця Аме ры кі).

1862 год — на ра дзіў ся Фё дар 

Фё да ра віч Яў стаф' еў, бе-

ла рус кі вы на ход нік. З 1903 го да пра-

ца ваў у Го мель скім чы гу нач ным дэ по. 

Вы най шаў ля таль ны апа рат вер ты-

каль на га ўзлё ту — ге лі коп тар (ма кет 

экс па на ваў ся на Ека ця ры нас лаў скай 

пра мыс ло вай вы стаў цы ў 1909 го дзе), 

пры ста са ван не для пра ду ван ня ды ма-

гар ных труб па ра воз ных кат лоў, дам-

к рат для ўзды му ва го наў, эс та ка ду для 

па да чы ву га лю на па ра во зы і ін шае. 

З 1922 го да зай маў ся рас пра цоў кай пра-

ек та він тап ла на (вер та лё та) для пе ра-

воз кі па са жы раў. Па мёр у 1941 го дзе.

1905 год — да та на ра джэн ня 

(г. Мінск) Кан стан ці на 

Іо сі фа ві ча Хмя леў ска га, ад на го з ар-

га ні за та раў і кі раў ні коў Мінск ага ан-

ты фа шысц ка га пад пол ля ў Вя лі кую 
Ай чын ную вай ну. Пад час аку па цыі 
Мін ска з ве рас ня 1941 го да ўдзель ні-
чаў у ар га ні за цыі пад пол ля, ра зам з 
М. К. Кар жа неў скім кі ра ваў пад поль най 

гру пай у Каст рыч ніц кім ра ё не, на кі роў-
ваў дзей насць ма ла дзёж на-кам са моль-
скіх груп. З мая 1942 го да — сак ра тар 
пад поль на га Каст рыч ніц ка га рай ка ма 
КП(б)Б, з чэр ве ня — член Мінск ага 
гар ка ма пар тыі, на чаль нік ад дзе ла па 
ар га ні за цыі ды вер сій. Удзель ні чаў у 
рас паў сюдж ван ні пад поль най га зе ты 
«Звяз да» і ліс то вак. У каст рыч ні ку 1942 
го да арыш та ва ны і пас ля ка та ван няў 
рас стра ля ны.

1913 год — на ра дзіў ся Ула-
дзі мір Паў ла віч Цас люк, 

кі на апе ра тар і рэ жы сёр, за слу жа ны 
дзе яч мас тац тваў 
Бе ла ру сі. У час 
Вя лі кай Ай чын най 
вай ны — фран та вы 
апе ра тар, удзель ні-
чаў у здым ках філь-
маў «Раз гром ня-
мец кіх вой скаў пад 
Маск вой», «Дзень 
вай ны» і інш. Яго 
кад ры вы ка ры ста-
ны ў кі на эпа пеі «Вя лі кая Ай чын ная». 
З 1945 го да — на кі на сту дыі «Бе ла русь-
фільм», зды маў хро ні ку, да ку мен таль-
 ныя і на ву ко ва-па пу ляр ныя філь мы. 
З 1960-х га доў вы сту паў і як рэ жы сёр. 
Па мёр у 1977 го дзе.

1957 год — на эк ра ны вый шаў 
мас тац кі фільм «Ля цяць 

жу раў лі» (рэ жы сёр М. Ка ла то заў, апе-
ра тар С. Уру сеў скі), які атры маў «За-
ла тую паль ма вую га лі ну» Кан ска га 
кі на фес ты ва лю (1958).

Пі мен ПАН ЧАН КА, 
на род ны па эт Бе ла ру сі:

«Та кі наш век:

не па дай у зня мо зе».

За ўва жаю за са бой дзіў ную асаб-
лі васць: як за хва рэю, не ма гу чы таць 
штось ці но вае, пе ра чыт ваю толь кі 
ста рыя лю бі мыя кні гі. У баль ні цу, ка лі 
да вя ло ся лег чы на апе ра цыю, узя ла 
толь кі «Май стра і Мар га ры ту». Ні чо га 
ін ша га там прос та не іш ло... Зда ец ца, 
мой чы тач ужо зра зу меў, што асен няя 
пра сту да не абы шла мя не сё ле та.

Ха ва ю чы ся ў цёп лы аве чы плед з сі-
ні мі квет ка мі, які да ста ец ца з ант рэ со ляў 
звы чай на ра зы два на год, зноў чы та ла 
Хе мін гу эя «Свя та, якое заў сё ды з та-
бою». Ён там апіс вае се зон даж джоў у 
Па ры жы. Па мя та е це: «А по тым на двор'е 
са пса ва ла ся. Яно пе ра мя ні ла ся ў адзін 
дзень...» Аку рат як у нас ця пер. І ўжо ка-
то ры дзень не ба па лі вае з пе ра пын ка мі, 
ды яшчэ пра ніз лі вы ве цер, кар ці ну да-
паў ня юць амаль го лыя дрэ вы, асоб ныя 
з якіх скі ну лі ліс то ту сё ле та вель мі ра на. 
Ну, і са мае га лоў нае — хо лад у ква тэ-
ры, хо лад на ра бо це, ней кая ўнут ра ная 
ня ўтуль насць, як ска заў па эт: «У акне 
сла та і ў ду шы». Ну і што тут ра біць?

А як сто га доў та му Хе мін гу эй ра-
та ваў ся ад ханд ры ў се зон даж джоў, 
ці яго лі рыч ны ге рой, што ад но і тое 
ж? На га даю, ён зай шоў у не вя лі кае 
ўтуль нае ка фэ, за ка заў ка ву, да стаў 
блак нот, стаў пі саць но вае апа вя дан не 
і лю ба вац ца дзяў чы най, што ся дзе ла 
на су праць: «Я ўба чыў ця бе, пры га жу-
ня, і ця пер ты на ле жыш мне, ка го б 
ты ні ча ка ла, на ват ка лі я ні ко лі ця бе 
больш не ўба чу, — ду маў я. — Ты на-
ле жыш мне, і ўвесь Па рыж на ле жыць 
мне...» Так і нам, па ду ма ла я, се дзя чы 
ў Брэс це пад пле дам, вар та ўспа мі наць 
што-не будзь цёп лае, доб рае ды ча каць 
цяп ла. Уклю чаць жа яго ка лі-не будзь. 

Вунь у Ма гі лё ве, ка жуць, у су бо ту ўжо 
ўклю чы лі, а ў Грод не яшчэ ра ней.

Ледзь не ва ўсіх га зе тах ка ле гі на-
пі са лі па ка лон цы пра не рэн та бель ны 
аль бо на ват не ра зум ны па ды ход да 
пы тан ня ўклю чэн ня цяп ла. Пры во дзі лі 
вель мі слуш ныя ар гу мен ты. І я ха це-
ла на пі саць пра гэ та, а по тым па ду-
ма ла: хі ба цяп лей ста не? Ус пом ні ла-
ся, як больш за дзе сяць га доў та му 
на пра мую лі нію на ша му мэ ру зва ні ла 
жан чы на, скар дзі ла ся, што ў іх до ме 
ацяп лен не не ўклю ча на. А ён у ад каз: 
«Як не ўклю чы лі! Я ж пад пі саў рас па-
ра джэн не». «Але ж рас па ра джэн нем 
не на грэ еш ся», — раз губ ле на за пя рэ-
чы ла за яў ні ца. Што праў да, то праў да. 
І вы ра та ван не та пель цаў — спра ва, як 
вя до ма з кла сі кі, іх са міх.

Ад ным сло вам, чым бо лей ля жыш, 
тым больш мерз неш, а рух — гэ та жыц-
 цё, па ду ма ла я, уста ла з па сце лі і 
пай шла на кух ню га та ваць. Хоць і бы ла 
та кая спа ку са па ва ляц ца, па каш ляць, 
каб усе па шка да ва лі, по тым па бур чаць 
на кшталт Фа і ны Ра неў скай: «Маў ляў, 
ва кол столь кі лю бо ві, а ў ап тэ ку сха-
дзіць ня ма ка му». Але ў ап тэ ку я сха-
дзі ла на пя рэ дад ні, у пят ні цу, ле каў ха-
па ла. А ноч чу пры еха ла дач ка з Мін ска. 
І ва ўсіх на су бо ту на мя ча ла ся шмат 
спраў. Так што па ра да ваць смач ным 
абе дам ся мей ні каў ака за ла ся вель мі 
да рэ чы. А па куль ва ры ла і сма жы ла, 
ужо не ўпры кмет рас ха дзі ла ся, пра па ла 
звы чай ная для пра сту ды ла мо та, аль бо 
я пе ра ста ла яе за ўва жаць. Ды і ў ква-
тэ ры ста ла на мно га цяп лей ад плі ты. 

Уве ча ры ж на ступ на га дня, най больш, 

каб са грэц ца, з па ло вы дзя вя тай да па-

ло вы дзя ся тай я мы ла пад ло гу ва ўсёй 

ква тэ ры. За гэ тым прак ты ка ван нем, 

гас па ды ні ве да юць, ра за гра ва еш ся, не 

горш, чым у спар тыў най за ле.

Яшчэ, ка лі хо лад на, я звы чай на пя ку 

яб лыч ны пі рог. Не столь кі, каб па ес ці, 
коль кі для па ху і цяп ла, якія ра зы хо-
дзяц ца па ўсіх па ко ях. Вось ба чы це, 
коль кі спо са баў пе ра маг чы хо лад. Ад-
цяг нуць сваю ўва гу ад здрад ніц ка-дэ-
прэ сіў на га на строю най лепш, ка лі на 
яго не за ста ец ца ча су. Ну што тол ку 
на ра каць на хо лад у ква тэ ры? У рэш це 
рэшт уклю чаць тое цяп ло. І як доб ра 
та ды ста не. Ды і хі ба мож на аца ніць 
утуль насць і каш тоў насць улас на га до-
ма, ка лі не ад чуць на ўлас най ску ры, як 
бы вае мул ка і ня ве се ла, ка лі хо лад на. 
Не па спя ва юць на шы служ бы, мо жа, 
яшчэ і ад та го, што не заў сё ды ж так 
ра на ха ла ды па чы на лі ся.

...Мне за пом ніў ся дзень 26 каст рыч-
ні ка 2004 го да. Та ды ста я ла та кая пры-
го жая, са праў ды за ла тая во сень. Мы 
ха дзі лі па ўзлес ку ка ля Буль коў ска га 
во зе ра, ад ной з са мых ма ляў ні чых мяс-
цін у ва ко лі цах Брэс та. Пра цяп ло мож на 
мер ка ваць па тым, што я бы ла апра ну-
тая ў да во лі лёг кі плашч. А дрэ вы вы-
гля да лі так ура чыс та, так не звы чай на 
пры го жа іх рас кве ці ла стра ка тая ліс то-
та, што гэ та больш на па мі на ла вяс ну, а 
не во сень, так, ні бы вяс на па смя я ла ся 
і зна рок пе ра блы та ла фар бы. Ба чы це, 
коль кі га доў прай шло, а той дзень на-
ле жыць мне, як Хе мін гу эю вы пад ко вая 
дзяў чы на з ка вяр ні на пло шчы Сен-Мі-
шэль. Так што жа даю та бе, да ра гі чы-
тач, цяп ла ў до ме і цёп лых ус па мі наў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. 
yackevіch@zvіazda.by
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СЕ ЗОН ДАЖ ДЖОЎ

Ну і ну!Ну і ну!  

«КА ЛЕ ЧЫ ЛІ» 
АЎ ТА МА БІ ЛІ 

ДЗЕ ЛЯ НА ЖЫ ВЫ
Упраў лен нем След ча га ка мі тэ-
та па Мін скай воб лас ці рас сле-
ду ец ца кры мі наль ная спра ва 
ў ад но сі нах гру пы асоб, якія 
зай ма лі ся мах ляр ствам у сфе-
ры аў та стра ха ван ня.

Па спра ве пра хо дзяць 36 ча ла-
век. Удзель ні кі зла чын най гру пы на 
пра ця гу 2012—2016 га доў на тэ ры-
то рыі Мін скай воб лас ці ін сцэ ні ра ва-
лі шмат лі кія да рож на-транс парт ныя 
зда рэн ні з мэ тай атры ман ня вы плат 
па аба вяз ко вым стра ха ван ні гра ма-
дзян скай ад каз нас ці ўла даль ні каў 
транс парт ных срод каў, па ве да мі-
ла афі цый ны прад стаў нік УСК 
па Мін скай воб лас ці Тац ця на 
БЕ ЛА НОГ. Аў та ма бі лі, якія вы-
ка рыс тоў ва лі зла мыс ні кі, бы лі ў 
асноў ным прэ мі ум-кла са: BMW Х5, 
BMW 525, Vоlvо S60 і ін шыя. У след-
ства ёсць звест кі аб 18 фак тах імі-
та цыі стра ха вых вы пад каў, у вы ні ку 
якіх са ўдзель ні кі за ва ло да лі гра шо-
вы мі срод ка мі стра ха вых кам па ній 
у па ме ры 160 тыс. руб лёў.

Пад час во быс ку ў іх за бра лі да-
ку мен ты, срод кі су вя зі, аў та ма бі лі 
і ін шыя рэ ча выя до ка зы. На ма-
ё масць на кла дзе ны арышт. Дзе-
ян ні па да зра ва ных ква лі фі ка ва ны 
як мах ляр ства, здзейс не нае гру пай 
асоб, у буй ным па ме ры (ч. 2, 3 арт. 
209 Кры мі наль на га ко дэк са). Ся мё-
ра з іх узя ты пад вар ту.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by




