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1855 год — на ра дзіў ся (ця пе-

раш ні Іва цэ віц кі ра ён) 

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 ўнтэр-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 лу 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 га во-

ра 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. Пра жыў 113 га доў.

1882 год — на ра дзі ся Іо сіф 

Ры го ра віч Ланг бард, 

ар хі тэк тар, за слу жа ны дзе яч мас-

тац тваў 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 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 пла ні роў кі Мін ска і схе мы 

генп ла на пас ля ва ен на га Го ме ля.

1900 
год — на ра дзіў ся (Мінск) Вік тар Іва на-

віч Бар коў скі, мо ва знаў ца, ака дэ мік АН 

СССР (1972), док тар фі ла ла гіч ных на вук (1950), пра фе-

сар (1930). У 1923-м скон чыў Пет ра град скі ўні вер сі тэт. 

З 1950 го да пра ца ваў у Ін сты ту це мо ва знаў ства СССР

(у 1954—1960 гадах — ды рэк тар), з 1960 го да — у Ін сты-

ту це рус кай мо вы АН СССР. Да сле да ваў ста ра жыт на-

рус кую пісь мен насць, гіс та рыч ную гра ма ты ку, сін так сіс і 

дыя лек та ло гію ўсход не сла вян скіх моў, гіс то рыю ай чын на га 

мо ва знаў ства. У 1930-я га ды вы сту паў па пы тан нях рэ-

фор мы бе ла рус ка га пра ва пі су. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ-

міі СССР (1970).

1535 
год — іс пан скі кан кіс та дор 

Фран сіс ка Пі са ра за сна ваў 

у Пе ру го рад Лі ма.

1825 год — у Маск ве ад крыў ся 

но вы бу ды нак Вя лі ка га 

тэ ат ра, па бу да ва ны Во сі пам Бо ве на 

мес цы зга рэ ла га Вя лі ка га Пят роў ска га тэ ат ра. Пас ля 

па жа ру 1853 го да гэ ты бу ды нак быў знач на пе ра бу да-

ва ны, та ды і з'я ві ла ся вя до мая «Квад ры га» скульп та ра 

Пят ра Кло та.

1835 год — на ра дзіў ся Цэ зар Ан то на віч Кюі, 

рус кі кам па зі тар, член «Ма гут най куч кі», 

му зыч ны кры тык. Вя до мы так са ма як спе цы я ліст у га лі не 

фар ты фі ка цыі, ін жы нер-ге не рал, член трох ін жы нер ных 

ака дэ мій. На пі саў ка ля 250 ра ман саў і пе сень, вя лі кую 

коль касць мі ні я цюр для фар тэ пі я на і для скрып кі, не каль кі 

дзя сят каў хо раў, шмат пе сень для дзя цей, ін стру мен таль-

ныя і ва каль ныя ан самб лі і ін шыя тво ры.

1925 год — вый шаў пер шы ну мар ча со пі са «Но-

вый мир».

1950 
год — на ра дзіў ся Ба рыс 

Ге ор гі е віч Ня ўзо раў, рус-

кі ак цёр тэ ат ра і кі но, на род ны ар тыст 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі (2011). Зды маў ся 

ў філь мах «Лю дзі на ба ло це», «Ра сія 

ма ла дая», «Ка мен ская» і ін шых.

1955 год — на ра дзіў ся Ке він 

Кост нер, аме ры кан скі 

кі на ак цёр.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Іосіфа, Рыгора, 
Яўгеніі.

К. Пятра, Хрысціны.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.17 17.23 8.06

Вi цебск — 9.13 17.06 7.53

Ма гi лёў — 9.08 17.13 8.05

Го мель — 8.57 17.17 8.20

Гродна — 9.31 17.39 8.08

Брэст — 9.25 17.47 8.22

Месяц
Апошняя квадра 

17 студзеня.

Месяц у сузор’і 

Скарпіёна.

УСМІХНЕМСЯ

— Ну ты і тоў стая! — 

ска заў муж, гле дзя чы на 

му ху. Але па тэль ню, якая 

ля цела ў га ла ву, бы ло ўжо 

не спы ніць.

Зра біў шы ра зум ны твар, 

маў чы, не вы да вай ся бе сло-

ва мі!

— Са ла та ў сне — гэ та да 

ча го? Доб ра ці дрэн на?

— Ну, гэ та ўсяк лепш, 

чым на ад ва рот...

Аб' ява: «Мя няю час, які ў 

мя не ёсць, на гро шы, якіх у 

мя не ня ма. Ра бо ту не пра-

па ноў ваць».

Ка лі чор ная кош ка вы-

ра шы ла пе ра бег чы вам 

да ро гу, у вас ёсць шанц 

да ка заць ёй, што вы бе га-

е це хут чэй за яе.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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АВЕН. Ва шы сі лы, 

умен ні і здоль нас ці бу дуць 

у поў най ме ры за па тра-

ба ва ны. Але вы, зда ец ца, 

над та за граз лі ў дро бя зях, каб гэ та 

за ўва жыць. Раз бі рай це ся ў іх па сту по-

ва, не вар та прак ты ка ваць ня змен ныя 

пра цоў ныя вах ты. Вас мо жа па цяг нуць 

на подз ві гі і аван ту ры, гэ тыя па ры вы 

лепш стры маць. Хат нія кло па ты ў вы-

хад ныя толь кі па вы сяць на строй.

ЦЯ ЛЕЦ. На гэ тым тыд ні 

да вя дзец ца неш та мя няць. 

Або ў ад но сі нах з бліз кі мі 

людзь мі, або з ка ле га мі 

па ра бо це. У се ра ду па спра буй це не 

да пус каць агрэ сіі і не га ты ву. У дру-

гой па ло ве тыд ня маг чы мы не ча ка ны 

па ва рот да леп ша га ў парт нёр скіх ад-

но сі нах або су до вых спра вах за кошт 

з'яў лен ня цал кам но вай ін фар ма цыі.

БЛІЗ НЯ ТЫ. На пру жа-

ная ра бо та ў па чат ку тыд-

ня мо жа вас ста міць, але 

фі нан са выя перс пек ты вы 

ста нуць больш зра зу ме-

лыя і пры ем ныя, што аку піць усе пе-

ра жы ван ні. У пят ні цу мно гія праб ле мы 

зной дуць сваё ра шэн не. Ка ха ны ча ла-

век па ра дуе, а лю боў акры ліць.

РАК. Ты дзень мо жа ака-

зац ца вель мі спры яль ным, 

і на ват мі ні маль ныя на ма-

ган ні здоль ныя бу дуць пры нес ці іс тот-

ныя вы ні кі. Да вя дзец ца здзяйс няць не-

ар ды нар ныя ўчын кі. У дру гой па ло ве 

тыд ня да вя дзец ца раз бі рац ца з праб-

ле ма мі сяб роў. І вы са праў ды змо жа це 

да па маг чы. У пят ні цу па ра зу мен не з 

на ва коль ны мі бу дзе ідэа льнае.

ЛЕЎ. Ты дзень спры-

яль ны для но вых спраў, 

по шу ку парт нё раў і ад на-

дум цаў. Адзі нае, што мо жа 

азмро чыць на строй, — гэ та спаз нен-

ні і не па ра зу мен ні, та му па спра буй-

це раз ліч ваць час, звя за ны з па езд-

ка мі і пе ра соў ван ня мі, «з за па сам». 

А ў раз мо вах і пуб ліч ных вы ступ лен-

нях не па жа да на зло ўжы ваць жар та-

мі. За ка ха насць не заў сё ды спры яе 

за ся ро джа нас ці ў ра бо це. Ваш дэ віз 

у вы хад ныя — «тры мац ца за ла той ся-

рэ дзі ны».

ДЗЕ ВА. Гэ ты ты-

дзень — уда лы час для 

пры мі рэн ня з во ра га мі і 

зда быц ця но вых сяб роў. 

Шчы расць, да бры ня і шчод расць пры-

ня суць не ча ка ны пос пех. У па ня дзе лак 

і аў то рак вар та ча со ва зву зіць ко ла 

зно сін — не мар нуй це сі лы на пус тыя 

раз мо вы. У чац вер ва шы жа дан ні пач-

нуць вы кон вац ца, ка лі яны не зу сім 

фан тас тыч ныя. Дэ віз на пят ні цу: «Спа-

кой і толь кі спа кой» — што б ні зда ры-

ла ся, тры май це ся бе ў ру ках.

ША ЛІ. Вам мож на 

спа дзя вац ца на пос пех у 

пра фе сій най сфе ры і ў біз-

не се. Аб' ём ра бо ты на ты-

дзень не здзі віць і не спа ло хае. Мо гуць 

за сму ціць толь кі вы ні кі пра цы, але вы 

за над та кры тыч ныя да ся бе. Будзь це 

аб' ек тыў ныя. Аў то рак — ўда лы дзень 

для ры зы кі і пры няц ця хут кіх ра шэн-

няў. У се ра ду мо жа це ад чуць на пру-

жан не ў ка лек ты ве. Лепш пра маў чаць, 

чым вы свят ляць ад но сі ны.

СКАР ПІ ЁН. На ды хо-

дзіць спры яль ны пе ры яд 

для рэа лі за цыі мно гіх па-

чы нан няў. Будзь це энер-

гіч ныя, ак тыў ныя, вы на ход лі выя. Рас-

кры ва ючы свой твор чы па тэн цы ял, 

вы доб ра за ро бі це. Спра вы пой дуць 

лёг ка, трэ ба бу дзе толь кі на кі роў ваць 

сваю энер гію ў па трэб нае рэ чы шча, 

пад трым лі ва ю чы ўлас ны рух у па то ку 

па дзей. У гэ ты час вам лёг ка бу дзе 

пад няц ца па служ бо вай лес ві цы, раз-

ба га цець, зра біць шчас лі вым ка ха на га 

ча ла ве ка.

СТРА ЛЕЦ. Ты дзень 

па до рыць но выя сі лы для 

да сяг нен ня па стаў ле ных 

мэт. Вас ча кае знач нае пра соў ван не ў 

спра вах. У аў то рак змо жа це да сяг нуць 

та го, пра што ма ры лі, пры чым на гэ та 

не да вя дзец ца за трач ваць шмат на ма-

ган няў. У пят ні цу па езд кі і су стрэ чы 

не пры ня суць ча ка ных вы ні каў, лепш 

пры свя ціць гэ ты дзень звы чай най ра-

бо це. У су бо ту па жа да на не ўсту паць 

у кан флікт з на ва коль ны мі ад кры та. 

Лепш не спра чай це ся і зга джай це ся, 

але пра цяг вай це спа кой на ра біць усё 

па-свой му.

КА ЗЯ РОГ. Ты дзень мо-

жа па ра да ваць ажыц цяў-

лен нем даў ня га пра ек та. 

Мно гае бу дзе за ле жаць ад 

ва шай мэ та на кі ра ва нас ці. Ка лі вы хо-

ча це да сяг нуць пос пе ху, то не аб ход на 

вы зна чыц ца з прын цы па мі і дак лад на 

вы свет ліць, ча го вы хо ча це і на якіх 

умо вах. Се ра да — пры ем ны і на поў-

не ны па дзея мі дзень. Больш раз маў-

ляй це з людзь мі, ка жы це ім кам плі-

мен ты. Ка лі ёсць прось бы да кі раў-

ніц тва, мо жа це сме ла з імі звяр тац ца, 

бо вы нік бу дзе ста ноў чы. У чац вер 

не за бы вай це пра сваю сям'ю. Пят ні-

ца — уда лы дзень для кан струк тыў-

ных пра па ноў, ад нак пры слу хай це ся 

да па рад ка лег.

ВА ДА ЛІЎ. На гэ тым 

тыд ні на ды хо дзіць спры-

яль ны мо мант для аб наў-

лен ня ў мно гіх жыц цё вых 

сфе рах. Не вар та тап тац ца на мес цы, 

трэ ба ру хац ца на пе рад. Аў то рак мо жа 

па да рыць ра дасць зно сін з сяб ра мі і 

ад на дум ца мі. У чац вер і пят ні цу ўдас-

ца пра дэ ман стра ваць пра фе сі я на лізм 

і сваю не за мен насць, што мо жа пры-

нес ці вам пры ем ную ўзна га ро ду.

РЫ БЫ.  Спа да ры ня 

Фар ту на вы ра шы ла ўсміх-

нуц ца вам. Ты дзень, хут чэй 

за ўсё, ака жац ца менш на пру жа ны, 

чым мі ну лы. З'я вяц ца і воль ны час, 

і маг чы масць кры ху ад па чыць і раз-

ве яц ца. Гля дзі це на жыц цё рэ аль на. 

Па спра буй це не пры ні жаць са ма ацэн-

ку. У чац вер на да рыц ца маг чы масць 

но ва га за роб ку.
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