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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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УСМІХНЕМСЯ

Дзве сяб роў кі.

— Вось ха чу заўт ра з Во-

вам на па каз мод сха дзіць. 

Ня хай па ду мае пра но вую 

су кен ку для мя не.

— Вой, Ган на! Гэ та ты там 

па ду ма еш пра но вую су кен-

ку, а ён па ду мае пра но вую 

жон ку!

Я па ехаў у кра му 
ал ка го лю ў пят ні цу 
ўве ча ры на ве ла сі пе-
дзе, ку піў бу тэль ку 
га рэл кі і па клаў яе ў 
свой ве ла сі пед ны ко-
шык. Пе рад тым як 
ад' яз джаць, я па ду-
маў, што ка лі ўпа ду 
з ве ла сі пе да, бу тэль-
ка ра за б'ец ца. Та му 
я вы ра шыў вы піць 
усю бу тэль ку ад ра-
зу, пе рад тым як па-
ехаць да до му. І ве да-
еш, гэ та бы ло да во лі 
пра віль нае ра шэн не, 
та му што я па даў сем 
ра зоў па да ро зе да-
до му.

— Да ра гі, я та бе ка шу 
зва ры ла, бу дзеш?

— Ра зум ніч ка, бу ду, а з 
ча го ва ры ла?

— З пель ме няў...

«Аў та ВАЗ» ста міў ся ад 
кры ты кі і вы пус ціў кан струк-
тар «Зра бі сам» — зра бі сам, 
ка лі та кі ра зум ны.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

18 СТУ ДЗЕ НЯ

1664 год — са з'яў лен нем у 

Мін ску мност ва юры дык 

(ад мі ніст ра цый на і юры дыч на ад асоб-

ле ных част ак го ра да) гра ма тай ка ра ля 

прад пі са на ў Мін ску і ін шых га ра дах 

жы ха рам з лі ку ра мес ні каў аба вяз ко ва 

ўва хо дзіць у склад цэ хаў.

1855 год — на ра дзіў ся (в. Ка ро чын, ця пер у Іва цэ-

віц кім ра ё не) Кан стан цін Ві кенць е віч Хруц-

кі, ге рой рус ка-ту рэц кай вай ны (1877—1878). У 1885 го-

дзе скон чыў Ма ла дзе чан скую на стаў ніц кую се мі на рыю. 

У 1875—1881 га дах слу жыў у вой ску, стар шы унтэр-афі цэр, 

удзель нік вы зва лен ня Бал га рыі ад ту рэц ка га пры гнё ту, у 

тым лі ку штур му крэ пас ці Плеў на. Вы зна чыў ся пры аба ро-

не пе ра ва ла на Шып цы. З 1885 го да — сель скі на стаў нік у 

Гро дзен скай гу бер ні. З 1915-га — у Маск ве, удзель нік Каст-

рыч ніц кай рэ ва лю цыі. У 1919 го дзе за рэ ва лю цый ную дзей-

насць арыш та ва ны ў Ом ску кал ча каў ца мі і пры су джа ны да 

рас стрэ лу. Пас ля вы зва лен ня Чыр во най Ар мі яй пра ца ваў 

у Сі бі ры, у Но ва ра сій ску. Па мёр у 1969 го дзе.

1882 год — на ра дзіў ся Іо сіф Ры го ра віч Ланг бард, 

ар хі тэк тар, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў і 

ар хі тэк ту ры Бе ла ру сі, док тар ар хі тэк ту ры, пра фе сар. 

Адзін з за сна валь ні каў са вец кай ар хі тэк ту ры Бе ла ру сі. 

Ся род яго ра бот у Мін ску: Дом ура да, Цэнт раль ны Дом 

афі цэ раў, бу ды нак На цы я наль на га ака дэ міч на га Вя лі ка га 

тэ ат ра опе ры і ба ле та Бе ла ру сі, га лоў ны кор пус НАН Бе-

ла ру сі. Адзін з аў та раў «Эс кі за Мін ска», пла ні роў кі і схе мы 

генп ла на пас ля ва ен на га Го ме ля. Па мёр у 1951 го дзе.

1904 год — на ра дзіў ся Ба рыс 

Анд рэ е віч Ба бач кін, рус-

кі ак цёр, рэ жы сёр, на род ны ар тыст 

СССР, Ге рой Са-

ц ы  я  л і с  т ы ч  н а й 

Пра цы, пра фе сар. 

У ма ла дыя га ды 

ак цёр пра ца ваў у 

тэ ат ры ў Ма гі лё ве, зды маў ся ў бе-

ла рус кіх філь мах «Пер шы ўзвод», 

«Двой чы на ро джа ны» і інш. Трой чы 

лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР.

1926 год — ад бы ла ся прэм' е ра філь ма «Бра ня но-

сец Па цём кін». Гэ та ня мы чор на-бе лы мас-

тац кі фільм, зня ты Сяр ге ем Эй зенш тэй нам на кі на сту дыі 

«Мас фільм» у 1925 го дзе. Сцэ на рый, па якім зды маў ся 

фільм, за сна ва ны на рэ аль ных па дзе ях, што ад бы лі ся ў 

чэр ве ні 1905 го да, ка лі на бра ня нос цы «Па цём кін» ка ман-

да ўзня ла паў стан не і за ха пі ла ка ра бель. Тры ум фаль нае 

шэс це кар ці ны па ча ло ся з кі на тэ ат ра «Мас тац кі» на Ар-

ба це ў Маск ве, які та ды на зы ваў ся «Дзяр жаў ны элект ра-

тэ атр». Пер шыя гле да чы, якія прый шлі ту ды 18 сту дзе ня 

1926 го да на прэм' е ру, бы лі ўра жа ны не толь кі філь мам, 

але і прэм' ер най аб ста ноў кай. Увесь служ бо вы пер са нал, 

ад бі ле цё раў да кі на ме ха ні ка, быў апра ну ты ў мар скую 

фор му, а фа сад кі на тэ ат ра на гад ваў вя лі кую ма дэль ва-

ен на га ка раб ля. Прэм' е ра ад бы ла ся дзя ку ю чы ак тыў най 

па зі цыі вя ду чых дзея чаў са вец ка га аван гар ду, ся род якіх 

быў і У. Ма я коў скі. Фільм быў з за хап лен нем пры ня ты на 

па ся джэн ні кі на ка мі тэ та, пры све ча на га 20-год дзю рэ ва-

лю цыі 1905 го да.

Тац ця на не пер шы раз вы бі ра ла ся 
на ад па чы нак. Спра ва для яе звыклая. 
Праў да, час цей яны ез дзі лі з му жам. 
Але бы ва ла, ка лі вы рвац ца не да зва-
ля ла яго ра бо та, ад праў ля ла ся на ку-
рорт ад на. Ча ла век яна ка му ні ка бель-
ны, лёг ка сы хо дзіц ца з людзь мі. Ды 
і якія там ста сун кі: за два-тры тыд ні 
вы па да ла ра зам з су се дзя мі з'ез дзіць 
на эк скур сію, ра зы два па вя чэ раць у 
ад ной кам па ніі аль бо сха дзіць на мо-
ра, па грэц ца на пля жы. Усё ж ве ся лей, 
чым удва іх, тым больш ад ной. Але тыя 
са на тор на-ку рорт ныя зна ём ствы, ін-
шым ра зам на ват вель мі пры ем ныя, 
за кан чва лі ся най час цей з се зо нам ад-
па чын ку і гэ так жа хут ка за бы ва лі ся. 
А гэ тым ра зам...

Ужо больш за год прай шло з той 
па ры, як яна пры еха ла з са на то рыя, 

га лоў най каш тоў нас цю яко га лі чыц ца 

га ю чая мі не раль ная ва да, а су се дзяў 

сва іх ус па мі нае да гэ та га ча су. Дзве 

ся мей ныя па ры ад ра зу за ва я ва лі яе 

сім па тыю. Ін тэ лі гент ныя па вы гля дзе 

лю дзі бы лі яшчэ і ад на дум ца мі. Яны 

не прос та ха дзі лі на абед-вя чэ ру, пры-

ма лі пра цэ ду ры, пі лі па гра фі ку ля-

чэб ную ва ду. Яны пры еха лі амаль з 

га то вым пла нам ад па чын ку, які па ха-

дзе па дзей ка рэк та ва лі. Та кім чы нам 

кож ны ве чар у іх быў за ня ты. Сяб ры 
ла дзі лі ве ла па хо ды, для гэ та га бра лі 

на пра кат ве ла сі пе ды, удзель ні ча лі ў 
ме ра пры ем ствах са на то рыя, ве ча рам, 
бы ва ла, ад праў ля лі ся на шаш лы кі. 
У вы хад ныя дні аба вяз ко ва еха лі на 
эк скур сію.

Тац ця на між во лі лю ба ва ла ся тым, 
як лю дзі ўме юць змяс тоў на ад па чы-
ваць. Сва ёй энер гі яй яны за ра джа лі ін-
шых. Дзя ку ю чы ім ма ла джа вая пен сія -
нер ка з Брэст чы ны так са ма на ве да ла 
мно гія сла ву тас ці За ход няй Укра і ны, 
се дзя чы ка ля каст ра, ус пом ні ла пес ні 
свай го сту дэнц ка га юнац тва, з за да-
валь нен нем да лу ча ла ся да дыс ку сій на 
тэ мы лі та ра ту ры, мас тац тва, па лі ты кі. 
Ве ча рам па вай бе ры дзя лі ла ся ўра-
жан ня мі з му жам. Га ва ры ла яму, што 
на ле та яны аба вяз ко ва пад бух то раць 

сва іх пры яце ляў-су се дзяў Лё ню і Ма-

ры ну па ехаць з імі на ад па чы нак. І ча му 

гэ та ра ней не пры хо дзі ла ў га ла ву? 

Жы вуць по бач не адзін дзя ся так га-

доў, Но вы год, дні на ра джэн ня ра зам 

ад зна ча юць, а вось вы брац ца ку ды-не-

будзь учац вя рых не зда га да лі ся. Муж 

яе гэ тыя раз ва жан ні ўспры няў тро хі 

скеп тыч на: «Вой, Ма ры на свае цяп лі-

цы ды вя лі кі ага род у се зон не па кі не, 

Лё ні ка ад на го яна ні ку ды не ад пус ціць, 

ды ён і на огул не вя лі кі ама тар па да-

рож жаў».

Але як ча ла век, што лёг ка за га-

ра ец ца но вай ідэ яй, Тац ця на ўсё ж 

у дум ках вы строй ва ла пла ны ад па чын-
ку на бу ду чы год. Пры вы пад ку ра шы-
ла рас пы таць сва іх но вых та ва ры шаў 
па па вер се, ці даў но яны сяб ру юць. Ёй 
зда ло ся, што зна ё мыя гэ тыя лю дзі з 
ча соў сту дэнц тва, а то і шко лы.

— Мы сяб ру ем менш за дзя ся так 
га доў, — ска за ла Люд мі ла, жон ка ду-
шы гэ тай кам па ніі. — Мы — сва ты. 
Па сяб ра ва лі ад ра зу, як па зна ё мі лі ся, 
з той па ры ра зам ста ра ем ся ла дзіць 
ад па чын кі. Так ве ся лей, ды і маг чы мас-
цяў больш — на прык лад, ажыц ця віць 
тую ж эк скур сію не вя ліч кім ка лек ты-
вам абы хо дзіц ца тан ней, чым два ім. 
На ня лі ма шы ну і па еха лі. Лю дзі мы 
неба га тыя, у кож най сям'і адзін з су-
жэн цаў пра цуе, дру гі на пен сіі. Але раз 
на год да зва ля ем са бе ад па чы нак, ста-
ра ем ся час пра вес ці з ка рыс цю.

— Ка лі вы так сяб ру е це, зна чыць, 
і дзе ці ва шы жы вуць пры го жа, — заў-
ва жы ла ў ад каз Тац ця на. — У та кім 
ра зе мож на вы яз джаць яшчэ боль шым 
ка лек ты вам.

— На шы дзе ці раз ве дзе ныя, — 
амаль што ве се ла ад ка за ла су раз-
моў ні ца. — Але ж гэ та не на го да нам 
пса ваць свае ад но сі ны.

Да лей Люд мі ла рас ка за ла, што ў 
дзя цей, дзя ка ваць бо гу, усё на ла дзі ла-
ся. Кож ны з іх ус ту піў у шлюб дру гі раз, 
і ця пер ма ла дыя сяб ру юць сем' я мі.

«Вось так бы вае, — пад су ма ва ла 
свой апо вед суседкам па баль ніч най 
па ла це Тац ця на Пят роў на. — А я ду-
ма ла, па доб нае толь кі ў кі но па каз-
ва юць. Пе рад Но вым го дам, зда ец ца, 
усе ка на лы пра кру ці лі ста рую доб рую 
стуж ку «Па кроў скія ва ро ты». Там ма-
гут ная ха рак та рам ге ра і ня Мар га ры та 
Паў лаў на так кла по ціц ца пра бы ло га 
му жа, што га то вая за браць яго ў но-
вую сям'ю су праць яго во лі. За баў ны 
і смеш ны сю жэт, пры ду ма ны аў та ра-
мі... А ў жыц ці, аказ ва ец ца, уся ляк 
бы вае».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
yackevich@zviazda.by
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