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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

Месяц
Першая квадра 

19 ліпеня.

Месяц у сузор’і 

Скарпіёна.

21 ЛІ ПЕ НЯ

1860 год — на ра дзіў ся (вёс ка 

Яры лаў ка, ця пер у Ваў ка-

выс кім ра ё не) Ан тон Іо сі фа віч Ка мен скі, 

бе ла рус кі гра фік, жы ва пі сец. Твор часць 

звя за на з мас тац кім жыц цём Бе ла ру сі і 

Поль шчы. У 1885 го дзе скон чыў Пе цяр бург скую ака дэ мію 

мас тац тваў. У 1885—1890 га дах жыў у ра да вой ся дзі бе 

Яры лаў ка. З 1891 го да — у Па ры жы, ву чыў ся ў ака дэ міі 

Жу лі я на. У кан цы 1890-х су пра цоў ні чаў з вар шаў скі мі і 

ві лен скі мі ча со пі са мі, ілюст ра ваў тво ры рус кіх і поль скіх 

пісь мен ні каў, так са ма Э. Ажэш кі. Ства рыў шэ раг парт рэ-

таў, се рыі лі таг ра фій «Бе ла веж ская пу шча», «Дух рэ ва лю-

цы я не ра» і іншыя. Па мёр у 1933 го дзе.

1897 год — на ра дзіў ся (Гро-

дзен ская гу бер ня) 

Ва сіль Да ні ла віч Са ка лоў скі, са вец-

кі ва ен ны дзе яч, Ге рой Са вец ка га 

Са ю за, Мар шал Са вец ка га Са ю за. 

У Чыр во най Ар міі з 1918 го да. Удзель-

нік Гра ма дзян скай вай ны. У 1930—

1935 га дах — ка ман дзір ды ві зіі БВА, 

за тым у ін шых ва ен ных акру гах. У га-

ды Вя лі кай Ай чын най вай ны з лі пе ня 

1941 го да — на чаль нік шта ба За ход-

ня га фрон ту, ка ман ду ю чы вой ска мі За ход ня га фрон ту, 

на чаль нік шта ба 1-га Укра ін ска га, на мес нік ка ман ду ю ча га 

вой ска мі 1-га Бе ла рус ка га фран тоў. Удзель нік рас пра цоў кі 

Сма лен скай апе ра цыі (1943 год) і Ві цеб ска-Ар шан скай апе-

ра цыі (1944 год). Пас ля вай ны — на мес нік га лоў на ка ман-

ду ю ча га, га лоў на ка ман ду ю чы Гру пай са вец кіх вой скаў у 

Гер ма ніі. З 1949 го да — пер шы на мес нік ва ен на га мі ніст ра, 

у 1952—1960-м — на чаль нік Генш та ба — пер шы на мес нік 

мі ніст ра аба ро ны СССР. Па мёр у 1968 го дзе.

1915 год — у Мін ску бы ло ство ра на Бе ла рус кае та ва-

рыст ва да па мо гі па цяр пе лым ад вай ны, даб ра-

чын ная ар га ні за цыя для ака зан ня да па мо гі бе жан цам Пер шай 

су свет най вай ны. Дзей ні ча ла да ся рэ дзі ны 1920-х га доў у 

Віль ні. У роз ны час у яго ўва хо дзі лі В. Іва ноў скі, бра ты Луц ке-

ві чы, В. Лас тоў скі, Цёт ка (А. Па шке віч) і іншыя. Ар га ні зоў ва ла 

пунк ты хар ча ван ня, ста ло выя, ін тэр на ты, аказ ва ла ме ды цын-

скую да па мо гу бе жан цам. Ад кры ла ад дзе лы ў Дзіс не, Ві лей цы, 

Пра за ро ках, Друс ке ні ках, По лац ку і іншых. Гру па ва ла ва кол 

ся бе дзея чаў бе ла рус ка га на цы я наль на га ру ху. Пра во дзі ла 

куль тур на-асвет ніц кую пра цу, ства ры ла школь ную ка мі сію. 

У 1915 го дзе ад кры ла пер шую бе ла рус кую па чат ко вую шко-

лу ў Віль ні, у 1917—1918 га дах у Гро дзен скім, Ві лен скім, 

Су вал каў скім і не ка то рых па ве тах Мін скай гу бер ні ад кры ла 

153 бе ла рус кія па чат ко выя шко лы. У кан цы 1916-га ў мяс тэч ку 

Свіс лач па ча ла ра бо ту бе ла рус кая на стаў ніц кая се мі на рыя. 

З кан ца 1918 го да ў су вя зі з ус клад нен нем ва ен най і па лі тыч най 

сі ту а цыі ў краі дзей насць та ва рыст ва па ча ла згорт вац ца.

1878 год — швед скі па ляр ны да-

след чык Нільс Адольф Эрык 

Нор дэн шэльд на па ра хо дзе «Ве га» ад пра-

віў ся ў арк тыч ную экс пе ды цыю, пад час 

якой пер шы прай шоў Паў ноч на-Ус ход нім 

пра хо дам з Ат лан тыч на га акі я на ў Ці хі 

(з зі моў кай у да ро зе), і це раз Су эц кі ка нал вяр нуў ся ў Шве цыю 

(1880 год), та кім чы нам упер шы ню аба гнуў шы ўсю Еў ра зію.

1910 год — на ра дзіў ся Ула дзі мір Аляк санд ра віч 

Ся роў, са вец кі жы ва пі сец і гра фік, на род ны 

мас так СССР. Аў тар гіс та рыч ных кар цін «Ха да кі ў Ле ні на», 

«Дэ крэт аб мі ры» і іншых. Двой чы лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ міі СССР. Па мёр у 1968 го дзе.

1938 год — на ра дзі ла ся На ні Ге ор гі еў на Брэг ва-

дзэ, гру зін ская эст рад ная спя вач ка, на род-

ная ар тыст ка СССР і Гру зіі.

Уру пін скі дзяр жаў ны 

круг ла су тач ны ўні вер сі тэт 

аб' яў ляе на бор на фа куль-

тэт вах цёр ска га май стэр-

ства. Пры са бе мець чай-

нік, скан ворд і ад пры ро ды 

не за да во ле ны твар.

Муж чы ны лі чаць, што 

мно гія дзяў ча ты за тры-

ма лі ся ў дзя цін стве. Ад нак 

дай це жан чы не ляль ку — і 

яна яе прос та па тры мае. А 

вось ка лі му жы ку тра піц ца 

ў ру кі ра гат ка...

— Я дня мі ад кры ваю но-

вую спра ву і не рэ аль на раз-

ба га цею.

— Вы біз нес мен?

— Не, я пра ку рор.

Хлоп чык-вун дэр кінд 

скон чыў шко лу ў 13, уні вер-

сі тэт — у 15, ас пі ран ту ру — 

у 17, а по тым яшчэ 12 га доў 

ха ваў ся ад ар міі ў ле се.

Уба чыў у кра ме га зі роў ку 

«Бу ра ці на». Дай, ду маю, па-

па каш тую смак дзя цін ства.

І ўзяў «Жы гу лёў ска га».

НАПРЫКАНЦЫ
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Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

Вер шы — Ва лян ці на Гі руць-Ру са ке віч, 

му зы ка — Яў ген Кся не віч.

Куп лет 1:

Я та бе ні чым не аба вя за на,

Апра ча ка хан ня

Юна га, што не заў сё ды звяз вае,

А бы вае най час цей рас тай ным...

Я та бе ні чым не аба вя за на,

Акра мя лю бо ві,

Акра мя та го, што ўсё-ткі ска за ны

Пер ша му та бе тры тыя сло вы...

Пры пеў:

Я ка хаю ця бе. Коль ці ча су, зда ец ца,

Ад ля це ла, сплы ло хут ка плын най ра кой,

А у шчас ці й жур бе юнай лас каю сэр ца

Цеп лы ня ахі не — я ка хаю ця бе...

Куп лет 2:

Я та бе ні чым не аба вя за на,

Акра мя ўспа мі наў,

І яны пры хо дзяць, не за ўваж ныя

Для ста рон ніх, як і быць па він на.

Я та бе ні чым не аба вя за на,

Акра мя лю бо ві,

Акра мя та го, што ўсё-ткі ска за ны

Пер ша му та бе тры тыя сло вы...

Пры пеў.

Ва лян ці на 

Гі руць-Ру са ке віч

(нар. у 1953 годзе) — 

вы дат ная бе ла рус-

кая паэ тэ са. Дру ка-

вац ца па ча ла яшчэ 

вась мі клас ні цай у 

ашмян скай ра ён най 

га зе це. У роз ныя га-

ды пра ца ва ла ка рэс-

пан дэн там, ка рэк-

та рам, за гад чы кам 

ад дзе ла ін фар ма цыі 

Ва ло жын ска га рай-

вы кан ка ма. Мно га 

га доў пры свя ці ла 

ра бо це з ма ла ды мі 

лі та ра та ра мі ў на-

род ным лі та ра тур-

на-мас тац кім аб' яд-

нан ні «Рунь» Ва ло-

жын ска га РЦК. Член 

СП Бе ла ру сі. Аў тар 

збор ні каў «Я ад-

кры ваю вам ду шу», 

«Пад зор каю лё су», 

«Мо вай сэр ца».

Я КА ХАЮ ЦЯ БЕ
Песню бярыце з сабою...Песню бярыце з сабою...   Руб ры ку вя дзе 

Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 
evgenyksenevіch@

gmaіl.com

Час туш ка — асоб ны на пра мак у 

фальк ло ры і аба вяз ко вы госць на вя-

сел лях, юбі ле ях, про ва дах у ар мію, 

гра мад скіх свя тах. Яна ро біць на строй, 

за дае тэмп ме ра пры ем ства, ства рае 

ад па вед ную ат мас фе ру. Але звы чай-

на пры пеў кі ўспры ма юц ца як ней кі да-

дат ко вы ат ры бут свя та. А вось у аг ра-

га рад ку Каль чу ны, што ў Ашмян сікм 

ра ё не, для час ту шак ства ры лі асоб нае 

свя та «Ду ша-час туш ка».

Пры пеў ка мі слу ха чоў це шы лі 

ўдзель ні кі ўсіх уз рос таў: ад мяс цо вых 

школь ні каў да 82-га до вай жы хар-

кі вёс кі Бі ю ціш кі. Вы сту па лі так са ма 

ама та ры з Ашмян і ін шых мяс тэ чак ра-

ё на. Чу лі ся на ват яў рэй скія час тушкі. 

За ха піў шы ся ат мас фе рай свя та, 

і звы чай ныя гос ці не за са ро ме лі ся ды 

па дзя лі лі ся пры пеў ка мі, якія па мя та лі 

з дзя цін ства.

Ня гле дзя чы на сваю, зда ва ла ся б, 

лег ка дум насць, пры пеў кі ка ла рыт на, 

ве се ла і жва ва, ча сам, на ват і з'ед лі-

ва, але заўж ды трап на ад люст роў ва-

юць асаб лі вас ці жыц ця ча ла ве ка, яго 

на строй, па во дзі ны і жа дан ні. Мо жа, 

ме на ві та та му яны, та кія прос тыя, і 

бліз кія сэр цу кож на га.

Іры на СІДАРОК



На шы тра ды цыіНа шы тра ды цыі  
СВЯ ТА ПРЫ ПЕЎ КІ Ў КАЛЬ ЧУ НАХ

Як за што? 
За перасячэнне 

двайной суцэльнай...


