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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.

18 МАЯ

1913 год — на ра дзіў ся Кі ся лёў 
Ры гор Якаў ле віч (в. Мі ка-

ла еў ка, ця пер у Бу да-Ка ша лёў скім ра ё-
не), дзяр жаў ны дзе яч Бе ла ру сі, кан ды-

дат гіс та рыч ных на вук, за слу жа ны дзе яч 

куль ту ры Бе ла ру сі. У 1942—1953 га дах 

быў на пар тый най ра бо це. З 1953 го да — мі ністр куль ту ры, 

з 1964-га — мі ністр асве ты Бе ла ру сі, у 1968—1970 га дах — на-

мес нік стар шы ні Са ве та Мі ніст раў БССР. Па мёр у 1970 го дзе.

1938 
год — 80 га доў та му на ра дзіў ся Мі ха іл Ан то-

на віч Ка зі нец (в. Цын цэ ві чы, ця пер у Ві лей-

скім ра ё не), ды ры жор, пе да гог, за слу жа ны дзе яч мас тац-

тваў, на род ны ар тыст Бе ла ру сі. З 1972 го да — ды ры жор, з 

1975-га — мас тац кі кі раў нік і га лоў ны ды ры жор На цы я наль-

на га ака дэ міч на га на род на га ар кест ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
імя І. Жы но ві ча. Пер шы ін тэр прэ та тар мно гіх тво раў бе-
ла рус кай му зы кі, у тым лі ку Кан цэр та для фар тэ пі я на і 

на род на га ар кест ра Г. Ваг не ра, 
«Свя точ най паэ мы» і «Юбі лей-
най увер цю ры» Я. Гле ба ва, сім-
фо ніі «Па мяць Зям лі» і ін шых. У 
1985—2005 га дах быў рэк та рам 
Бе ла рус кай ака дэ міі му зы кі. Лаў-
рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі, 
прэ міі «За ду хоў нае ад ра джэн-

не», уз на га ро джа ны ор дэ нам Ф. Ска ры ны.

1968 
год — 50 га доў та му на ра дзіў ся Сяр гей Ана то-

ле віч Мар ты наў, бе ла рус кі спарт смен (страль-

ба ку ля вая, він тоў ка), за слу жа ны май стар спор ту Бе ла ру сі. 

Чэм пі ён Алім пій скіх гуль няў (2012), брон за вы пры зёр Алім-

пій скіх гуль няў (2000, 2004) у аса біс тым за лі ку, чэм пі ён све ту 

ў ка манд ным за лі ку (1990, 1994 — двух ра зо вы). Ула даль нік 

Куб ка све ту (1989, 2000). Рэ кард смен све ту (1998, 2000).

1998 год — у Мін ску ад кры ты Му зей су час на га вы яў-
лен ча га мас тац тва. У ка лек цыі ка ля 2,5 ты ся чы 

экс па на таў — тво раў су час ных бе ла рус кіх аў та раў. Прад стаў-

ле ны кла січ ны жы ва піс, гра фі ка, скульп ту ра, дэ ка ра тыў на-

пры клад ное мас тац тва, фо та і пла ка ты. Асноў ныя на прам кі 

дзей нас ці: вы ву чэн не су час на га бе ла рус ка га вы яў лен ча га 

мас тац тва, пра вя дзен не кан фе рэн цый і сім по зі у маў, пле-

нэ раў, між на род ных вы ста вач ных пра ек таў. Му зей спры яе 

па шы рэн ню і раз віц цю куль тур най пра сто ры, з'яў ля ец ца вы-

ста вач ным і ін фар ма цый ным цэнт рам, ад люст роў вае но выя 

по шу кі ў су час ным бе ла рус кім мас тац тве.

Між на род ны дзень му зе яў. Пра во-

дзіц ца па ра шэн ні 11-й Ге не раль най 

кан фе рэн цыі Між на род на га са ве та му-

зе яў, якая ад бы ла ся ў маі 1977 го да. 

Упер шы ню ад зна чаў ся ў 1978 го дзе.

1048 год — на ра дзіў ся Амар Ха-

ям (1048—1131), пер сід скі 

і та джык скі па эт, ма тэ ма тык, фі ло саф. Яго ру баі (ча ты рох-

рад коўі) ка рыс та юц ца су свет най па пу ляр нас цю.

1923 год — фран цуз скі ін жы нер Ан ту ан Бар най атры-
маў па тэнт на тэ ле фон з дыс ка вым на бо рам 

ну ма ра.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ірыны, Абрама, 
Якава.

К. Аляксандры, Наталлі, 
Эрыка, Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.03 21.11 16.08

Вi цебск — 4.46 21.07 16.21

Ма гi лёў — 4.52 21.01 16.09

Го мель — 4.56 20.50 15.54

Гродна — 5.19 21.25 16.06

Брэст — 5.27 21.18 15.51

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Маладзік 15 мая.

Месяц у сузор’і Рака.

— ЗАГС, слу хаю.

— Доб ры ве чар, дзяў чы-

на. Я ха чу вяр нуць жон ку.

— Яна ад вас сыш ла?

— Не. Мне зда ец ца, яна 

зла ма ла ся.

— Та ды вам трэ ба звяр-

нуц ца ў траў ма та ло гію.

— Не, вы мя не не зра зу-

ме лі. Яна спа чат ку пра ца-

ва ла. А по тым пе ра ста ла 

пра ца ваць.

Дзён ні ка вай па мяц цю паэ та мож-

на сме ла на зваць чар го вую кні гу 

за пі саў, ра бо чых на та так Ры го ра 

Ба ра ду лі на, вы да дзе ную «Кні га-

збо рам».

Ахоп лі вае чац вёр ты па лі ку том 

свед чан ні па мя ці з 1983—1988 га доў. 

Якім жа быў гэ ты пе ры яд у жыц ці май-

стра сло ва, ня стом на га ванд роў ні ка 

па Бе ла ру сі і све це? Ры гор Іва на віч 

па бы ваў у ЗША як удзель нік чар го-

вай се сіі Ге не раль най Асамб леі ААН 

у скла дзе дэ ле га цыі БССР, у Фран цыі 

ра зам з рус кі мі паэ та мі і пе ра клад-

чы ка мі, Поль шчы, Бал га рыі, Не па ле 

і Ін дыі. Па тра ды цыі шмат па па ез дзіў 

па роз ных мяс ці нах Са вец ка га Са ю-

за. Геа гра фія яго за ці каў лен няў бы-

ла звя за на з Мур ман скам, Маск вой, 

Та лі нам, Пско вам, Та джы кі ста нам. 

І бе ла рус кія ку точ кі бы лі ў по лі зро ку

паэ та — ён на ве даў Бя рэ зін скі за па-

вед нік, Ба ра на ві чы, Го мель, По лацк, 

Грод на, Ві цебск, Ба ры саў, Ма гі лёў, 

Бя лы ні чы, Куб лі чы, Пу ціл ка ві чы, Уша-

чы... А коль кі су стрэч — з П. Пан чан-

кам, А. Вя лю гі ным, Ге ро ем Са вец ка га 

Са ю за У. Е. Ла бан ком... І праз за пі сы 

га во рак, ура жан няў пе рад чы та чом 

паў стае яр кая, шмат гран ная асо ба 

не раў на душ на га да жыц ця ча ла ве ка, 

твор цы, які не прос та збі раў ура жан-

ні, а спра ба ваў ра за брац ца ў са мых 

га лоў ных сут нас ных пра явах ча ла ве-

ча га жыц ця.

З ці ка вас цю, учыт ва ю чы ся ча сам у 

зу сім ла ка ніч ныя за пі сы, ад кры ва еш 

твор чыя за ду мы пісь мен ні ка. У прад-

мо ве «Ад укла даль ні ка» На тал ля Да вы-

дзен ка (яна са бра ла і збі рае ўсе та мы 

за пі саў) звяр тае ўва гу і на та кі пра ект

Ры го ра Ба ра ду лі на: «...А яшчэ — 

за пі са ны шчод ра на сы ча ны план за-

 ду ма най (у каст рыч ні ку 1983 года) ра-

зам з М. Страль цо вым, але, на жаль, 

не спраў джа най «Кні гі друж бы», які 

хо чац ца пры вес ці цал кам: «...про за, 

вер шы, экс промт, Пры бал ты ка, Азія, 

Ус ход, парт рэт сяб роў, ха рак тар куль-

ту ры, за стол ле, вя сел ле, да ро га, пры-

вал, са ма лёт, на ва лах, нач лег, пра пе-

ра кла ды, эпі гра мы, парт рэ ты лю дзей, 

сяб роў, рэ чаў (студ ня, клець, дрэ ва ля 

кляш та ра), неш та з пес няў праз рэа ліі, 

Гер ма наў, Ку ля шоў, Броў ка, пра шап ку 

ці пра або ры». І да даць: дзён ні кі і за пі сы 

паэ та ці не пра цяг ва юць ства раць год 

за го дам ме на ві та па доб ную кні гу?..»

Вы дан не та моў па мя ці Ры го ра Ба-

ра ду лі на з агуль най наз вай «Дзён ні кі 

і за пі сы» пра даў жа ец ца. Са чы це за 

пла на мі вы да вец тва «Кні га збор» і за-

зі рай це ў кні гар ні — не су мня вай це ся, 

вас ча кае чы тан не, на поў не нае шмат 

які мі ці ка вост ка мі.

Мі ко ла РАЎ НА ПОЛЬ СКІ



АД УШАЧ — ДА ІН ДЫІ І НЕ ПА ЛА

Там вет рык куд ла ціць аль шы ну,
У за це ні шэпт ру чая,
Ма ту ля з бу ке там яз мі ну...
Ты ўсю ды са мной ва ўспа мі нах,
Ма лень кая вёс ка мая.

На кар тах шу каць ця бе мар на,
Экс прэ сы ту ды не вя зуць.
Той край у бы лое сха ва ны —
Ні вет ры ку, ні ўра га ну
Ма лен ства май го не вяр нуць.

Да лё кай вяс не не за быц ца —
Пя лёст кі, як снег на тра ве...
Да ско ну мне плёс бу дзе сніц ца —
Ад туль, ні бы з чыс тай кры ні цы,
Жыц ця май го рэч ка плы ве.


