
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Апалона, Дарафея, 
Ігара, Канстанціна, 
Нікандра, Фёдара.

К. Альжбеты, Аманды, 
Паўлы, Марка, Марцэля.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.37 21.45 17.08

Вi цебск — 4.18 21.43 17.25

Ма гi лёў — 4.27 21.35 17.08

Го мель — 4.33 21.22 16.49

Гродна — 4.54 21.58 17.04

Брэст — 5.04 21.49 16.45

Месяц
Апошняя квадра

13 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Цяльца.

УСМІХНЕМСЯ

Мя не клi ка лi ма ры, пры-

го ды, вя лi кiя спра вы! Але 

ка на па кры ча ла гуч ней за 

ўсiх.

А пас ля ге не раль най 

пры бор кi вы свет лi ла ся, што 

ў ка та не бы ло трох дзён на га 

за по ру...

Я не ля нi вы, я — энер га-

збе ра галь ны.

Усё больш за ўваж на, як 

ча ла век ра зум ны па сту по ва 

пе ра тва ра ец ца ў ча ла ве ка, 

якi гуг лiць.

У дзя цiн стве з баць ка-

мi час та гу ля лi ў гуль ню 

на кух нi пад наз вай «Хто 

хут чэй па чыс цiць буль бу!» 

Мя не це шы ла, што я заў-

сё ды вый гра ваў.

Толь кi ця пер, ра зу мею, 

што дзесь цi мя не пад ман-

ва лi...
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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».
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18 ЧЭР ВЕ НЯ

1660 год — на ра дзiў ся Ян Ала i зiй 

Ку ле ша, ка та лiц кi рэ лi гiй-

ны дзе яч, пiсь мен нiк-па ле мiст. З 1690-га 

пра фе сар кра са моў ства i грэ час кай мо-

вы ў Пiн ску, Дра гi чы не. У 1694—1695 

га дах вы кла даў грэ час кую мо ву ў По-

лац кiм езу iц кiм ка ле гi у ме. З 1695-га — 

у Баб руй ску, пра во дзiў мi сi я нер скую дзей насць ся род 

пра ва слаў ных, па да рож нi чаў па чар нi гаў скай i се вер-

скай зем лях для пра па ган ды ўнi яц тва ся род ра сiй скiх 

бе жан цаў-ста ра ве раў. З 1701-га — у Ор шы, по тым у 

Мсцi сла ве. У кан цы жыц ця зай маў ка фед ру ма раль най 

тэ а ло гii ў Вi лен скай ака дэ мii. Аў тар па ле мiч на га тво ра 

«Ве ра пра ва слаў ная...».

1935 год — на ра дзiў ся Пётр Ада ма вiч Амель чан-

ка, бе ла рус кi кан струк тар i ву чо ны ў га лi не 

трак тар на га ма шы на бу да ван ня, док тар тэх нiч ных на вук, 

пра фе сар. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii Бе ла ру сi.

1950 год — на ра дзiў ся Аляк сандр Мi хай ла вiч 

Двор нiк, бе ла рус кi ву чо ны ў га лi не ра дые-

эка ло гii, док тар бiя ла гiч ных на вук, пра фе сар. Аў тар на-

ву ко вых прац па праб ле мах эка ло гii ле су, ма дэ ля ван нi 

мiг ра цыi ра дые нук лi даў у ляс ных эка сiс тэ мах.

У той жа дзень на ра дзi ла ся На тал ля Мi ка ла еў на Нiж-

нё ва, бе ла рус кi ву чо ны-

лiнг вiст, пе да гог, док тар 

пе да га гiч ных на вук, пра-

фе сар. Аў тар на ву ко вых 

прац па су час ных iн фар-

ма цый ных тэх на ло гi ях 

вы ву чэн ня за меж ных моў 

на асно ве крэ а тыў ных ме-

то дык. Аў тар ву чэб на-ме-

та дыч ных да па мож нi каў i 

пад руч нi каў для ВНУ.

1815 год — анг ла-га ланд скiя i 

прус кiя вой скi на нес лi вы-

ра шаль нае па ра жэн не ар мii На па ле о на I 

пры Ва тэр лоа.

1905 год — на ра дзiў ся Ле а нiд 

Мi хай ла вiч Лаў роў скi (са-

праўд нае проз вi шча Iва ноў), ра сiй скi ар тыст ба ле та, 

ба лет май стар, пе да гог, на род ны ар тыст СССР. Лаў рэ ат 

трох Ста лiн скiх прэ мiй.

1935 год — на ра дзiў ся Юрый Мя фодзь е вiч Са ло-

мiн, на род ны ар тыст Ра сii, на род ны ар тыст 

СССР. Член-ка рэс пан дэнт Ра сiй скай ака дэ мii аду ка цыi. 

Пра фе сар Тэ ат раль на га ву-

чы лi шча iмя Шчэп кi на. Мас-

тац кi кi раў нiк Дзяр жаў на га 

ака дэ мiч на га Ма ло га тэ ат-

ра Ра сii. У 1990—1991 га-

дах — мi нiстр куль ту ры Ра-

сii. Зняў ся ў фiль мах «Вяс-

на на Одэ ры», «Чыр во ная 

па лат ка», «ТАСС упаў на-

ва жа ны за явiць», «Ад' ютант яго пра вас ха дзi цель ства» 

i iн шых. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii Ра сii.

1940 год — ге не рал Шарль дэ Голь ад iмя ство ра-

на га iм у эмiг ра цыi аб' яд нан ня «Сва бод ная 

Фран цыя» звяр нуў ся да фран цу заў з за клi кам ака заць 

су пра цiў гiт ле раў скай аку па цыi. У Фран цыi сфар мi ра ваў-

ся рух Су пра цi ву.

1955 год — вый шаў пер шы ну мар ча со пi са 

«Юность» (рэ дак тар Ва лян цiн Ка та еў).

2000 год — у Маск ве на аэ ра дро ме Ту шы на 

ад быў ся пер шы даб ра чын ны рок-фэст 

«Кры лы».

СТА ЦЫЙ:

«Жы вi як мо жаш, ка лi нель га 
як хо чац ца».

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Не фар матНе фар мат

Та му i пi шу пра яго, што заў сё ды 

па ва жа ла гэ та га ар тыс та. Лi чы ла яго 

са праўд ным, ча ла веч ным, з та лен там 

i сум лен нем, у ад роз нен не ад мно гiх 

та ва ры шаў па цэ ху. Ды i на огул сён-

ня пе ра лi ча нае — хут чэй рэд касць 

у ася род ку ме дый ных пер сон, та му 

так важ на... I хоць пiў ён мно га, пра 

што ве да лi ўсе, але, як ка жуць, та-

лент не пра п'еш, а ге ны паль цам не 

раз ду шыш. Вы, ма быць, зда га да лi-

ся: за раз ка жу пра ар тыс та Мi ха i ла 

Яф рэ ма ва i тую страш ную ава рыю, 

якую ён здзейс нiў, пра вiль ней ска-

заць, за бой ства на да ро зе.

Ду маю, усе чы та лi, што 8 чэр ве ня 

у Маск ве на Са до вым ко ле Яф рэ маў 

учы нiў ДТЗ. Яго аў та ма бiль вы ска-

чыў на су стрэч ную па ла су i пра та ра-

нiў гру за вi чок кур' ер скай служ бы да-

стаў кi да лi ка тэ саў. 57-га до вы кi роў-

ца Сяр гей За ха раў за гi нуў. Яф рэ маў 

быў п'я ны, у кры вi паз ней за фiк са ва лi 

2,1 пра мi ле ал ка го лю. Ар тыст ча кае 

су да пад да маш нiм арыш там.

Мно гiя сла ву тыя i не вель мi вя-

до мыя персоны вы ка за лi ся з гэ тай 

на го ды. Ад ны пад трым лi ва юць i спа-

чу ва юць, iн шыя не пры мi ры ма асу-

джа юць. I тое, i дру гое мае пра ва на 

жыц цё. Здзейс не на зла чын ства. Га-

лоў нае, што ча ла ве ка, якi пад трым-

лi ваў сваю сям'ю, дапа ма гаў хво рай 

ма цi, ужо не вер неш. I гэ та, як нi 

кру цi, ста но вiц ца га лоў ным вы нi кам 

та ко га бур на га, яр ка га, на сы ча на га 

па дзея мi жыц ця ак цё ра.

За зiр ну ла ў «Вi кi пе дыю», дзе вы-

кла дзе на ра да слоў ная ця пе раш ня га 

ар тыс та тэ ат ра «Су час нiк». Аказ ва-

ец ца, ён iн тэ лi гент на ват не ў трэ цiм, 

а ў мно гiх па ка лен нях. Яшчэ пра пра-

дзе ды i пра пра ба бу лi Мi ха i ла вы зна-

чы лi ся сва i мi за слу га мi ў на ву цы, 

лi та ра ту ры i мас тац тве, пра дзе ды i 

пра ба бу лi — так са ма. Дзед — на род-

ны ар тыст СССР, ба бу ля — рэ жы сёр 

i пра фе сар. Баць коў ар тыс та ўсе ве-

да юць — на род ныя ар тыс ты Алег Яф-

рэ маў i Ала Па кроў ская. Да рэ чы, ма цi 

па мер ла толь кi ле тась, i, вы хо дзiць, 

яе шчас це, што не ўба чы ла та кой 

бя ды з сы нам... Дык вось я пра тое, 

што спад чын насць i ба за для ўлас-

на га раз вiц ця, кар' е ры, даб ра бы ту, 

ка лi хо ча це, бы ла як нi ў ко га дру го га. 

Маю на ўва зе не толь кi i не столь кi 

ма тэ ры яль ны бок. Гэ та вам не ра бо-

ча-ся лян скi хлоп чык з якой-не будзь 

Са ма ры, што пры ехаў штур ма ваць 

тэ ат раль ны iн сты тут у спа дзя ван нi 

на свае здоль нас цi. Мi ха iл Але га вiч 

вы рас у твор чым ася род ку, пер шы 

ак цёр скi во пыт атры маў у школь ныя 

га ды, сваё раз вiц цё як ак цёр па чаў 

у юным уз рос це, ну i, вя до ма, меў 

усе ба ко вую пад трым ку ад сям'i. Вось 

толь кi ад каз насць пе рад ты мi, хто па-

са праўд на му быў шчас лi вы за яго 

пос пе хi, у са бе раз вiць так i не змог. 

Вы нiк вя до мы.

Нех та ска жа: спя шаў ся жыць, 

шмат пра ца ваў, па спеў пяць ра зоў 

ажа нiц ца, мае шас ця рых дзя цей. Усiх 

пад трым лi ваў, усю ды па спя ваў, нi ко-

лi не быў улю бён цам моц ных гэ та-

га све ту, бо не ха ваў свае по гля ды i 

пе ра ка нан нi. Ра зам з тым увесь час 

моц на пiў, i чым да лей, тым больш. I 

вось ка лi на ад ну ча шу ва гаў па ста-

вiць усе жыц цё выя да сяг нен нi, сла-

ву, вя до масць, а на дру гую — тую 

ава рыю, то ўсё роў на дру гая пе ра ва-

жыць. Бо ўсё мож на зра зу мець, на ват 

ал ка га лiзм — гэ та хва ро ба, з якой 

час та ча ла ве ку не пад сi лу спра вiц ца. 

Але ж п'я ным не сес цi за руль на ват 

ал ка го лiк мо жа i аба вя за ны. З яго iн-

тэ ле ктам i ду хоў ным ба га жом хi ба не 

ра зу меў, што кож ны раз ста на вiў ся 

па тэн цый ным за бой цам, ка лi па ва-

роч ваў ключ за паль ван ня ў ма шы не 

на пад пiт ку? Ра зу меў, але ся даў зноў i 

зноў. Бес па ка ра насць, ка жуць ця пер, 

зор ная хва ро ба. Мо жа, i так. I грэх яго 

двай ны, бо не толь кi па зба вiў жыц-

ця iн ша га ча ла ве ка, але i раз бу рыў 

сваё жыц цё. Як трап на ён вы ка заў-

ся ў сва iм вi дэа зва ро це, што за пi саў 

пад да маш нiм арыш там: «Ня ма бо лей 

нi я ка га Яф рэ ма ва. Здра дзiў я ўсiм». 

I гэ та праў да. Здра дзiў сва iм слаў ным 

дзя дам i пра дзе дам, бо п'я ная яз да i 

ёсць пер шая пры кме та пле бей ства, 

здра дзiў сва iм шмат лi кiм жон кам i 

дзе цям, бо над iмi бу дзе век лу наць 

цень кляй ма за бой цы. Здра дзiў сва iм 

сяб рам i мiль ё нам па клон нi каў та лен-

ту. На ват уя вiць цяж ка, як з гэ тым ён 

бу дзе жыць.

Вель мi шка да i прык ра. I вось яшчэ 

што: цi ста не тра ге дыя на Са до вым 

ко ле хоць для не ка га пе ра сця ро гай? 

Не ўпэў не на. Бо мно гiя моц ныя гэ та га 

све ту, так са ма iн тэ ле кту а лы i дур нi з 

гра шы ма, а з iмi проць ма прос тых, 

бед ных, звы чай ных i ня гег лых, вы-

пi ва юць ды ся да юць за руль, i не лi-

чаць, што не ка му здрадж ва юць. Усе 

ас тат нiя аў та ма тыч на ста но вяц ца iх 

за лож нi ка мi на да ро гах.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

Здра дзiць усiм ад ра зу
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