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насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

Месяц
Поўня 22 снежня.

Месяц у сузор’і Дзевы.

УСМІХНЕМСЯ
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27 СНЕЖ НЯ

1595 год — вой скі Вя лі ка га 

Княст ва Лі тоў ска га раз-

гра мі лі ка зац кія за го ны гет ма на вой ска 

За па рож ска га Се вя ры на На лі вай кі ка ля 

вёс кі Буй ні чы (на Буй ніц кім по лі ў ва ко-

лі цах Ма гі лё ва).

1847 год — на ра дзіў ся (в. Ту рын, ця пер у Пу ха-

віц кім ра ё не) Якуб А то на віч Нар ке віч-Ёд ка, 

бе ла рус кі пры ро да зна вец, вы на ход-

нік, ме дык, док тар ме ды цы ны, пра фе-

сар, член-ка рэс пан дэнт Рус ка га геа-

гра фіч на га та ва рыст ва. У 1865 годзе 

скон чыў Мін скую гу берн скую гім на-

зію, пра цяг ваў ву чо бу ў Па ры жы, 

Фла рэн цыі, Ве не; вы ву чаў фі зі ку, ме-

ды цы ну. У 1888 го дзе ства рыў у сва ім 

ма ёнт ку Над нё ман ме тэа ра ла гіч ную 

стан цыю. Да сле да ваў ат мас фер ную 

элект рыч насць. Рэ гіст ра ваў на валь ніч ныя раз ра ды з да-

па мо гай тэ ле фо на і прад каз ваў на блі жэн не на валь ні цы. 

У сва ім ма ёнт ку ад крыў са на то рый для ля чэн ня хво рых на 

су хо ты. Пра па на ваў вы ка ры стан не ме та ду элект ра гра фіі 

для ды яг нос ты кі за хвор ван няў. З 1892 го да — член-су-

пра цоў нік фі зі ка-хі міч на га та ва рыст ва пры Пе цяр бург скім 

уні вер сі тэ це. Па мёр у 1905 го дзе.

1908 год — на ра дзіў ся Ва сіль Пі лі па віч Мар ге-

лаў (г. Днеп ра пят роўск, Укра і на), Ге рой Са-

вец ка га Са ю за, ге не рал ар міі, кан ды дат ва ен ных на вук. 

Бе ла рус. Удзель нік са вец ка-фін скай вай ны. У Вя лі кую 

Ай чын ную вай ну з 1941 го да на Ле нін град скім, Паў ноч-

на-За ход нім, Ста лін град скім, Паў днё вым, 3-м і 4-м Укра-

ін скіх фран тах: ка ман дзір пал ка, на чаль нік шта ба ды ві зіі, 

ка ман дзір ды ві зіі. Удзель нік ба ёў пад Ле нін гра дам, Ста-

лін гра дам, на Дняп ры, Дняст ры, у Ру мы ніі, Бал га рыі, Юга-

сла віі, Чэ ха сла ва кіі, Венг рыі, Аў стрыі. З 1946 го да — на 

ад каз ных па са дах у Са вец кай Ар міі, у 1954—1959 га дах 

і 1961—1979 га дах — ка ман ду ю чы са вец кі мі па вет ра на-

дэ сант ны мі вой ска мі. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР 

(1975). Па мёр у 1990 го дзе.

1923 год — на ра дзіў ся (вёс ка Маш ка ны Сен нен-

ска га ра ё на) Ана толь Вя лю гін, бе ла рус-

кі па эт, кі на сцэ на рыст, пе ра клад чык, за слу жа ны дзе яч 

куль ту ры Бе ла ру сі. Аў тар паэ тыч ных збор ні каў «Са лют 

у Мін ску», «Пес ня зя лё на га ду ба», сцэ на ры яў да ку мен-

таль ных філь маў «Ге не рал Пу шча», «Ба ла да пра ма ці» 

і ін шых. Пе ра клаў на бе ла рус кую мо ву асоб ныя тво ры 

М. Лер ман та ва, У. Ма я коў ска га, Л. Укра ін кі і ін шых аў та-

раў. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі, Лі та ра тур най 

прэ міі імя Я. Ку па лы. Па мёр у 1994 го дзе.

1938 год — ука зам Прэ зі ды-

у ма Вяр хоў на га Са ве та 

СССР уста ноў ле на най вы шэй шая сту-

пень ад зна кі — зван не Ге рой Са цы я-

ліс тыч най Пра цы. Яно пры свой ва ла ся 

асо бам, якія сва ёй дзей нас цю ў га лі не 

пра мыс ло вас ці, сель скай гас па дар кі, транс пар ту, ганд лю, 

на ву ко вых ад крыц цяў і тэх ніч ных вы на хо дак пра яві лі вы-

ключ ныя за слу гі пе рад дзяр жа вай, са дзей ні ча лі ўзды му 

на род най гас па дар кі, раз віц цю куль ту ры, на ву кі, рос ту 

ма гут нас ці і сла вы СССР. Ге рою Са цы я ліс тыч най Пра цы 

ўру ча лі ор дэн Ле ні на, за ла ты ме даль «Серп і Мо лат» і гра-

ма ту Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са ве та СССР. У Бе ла ру сі 

зван не Ге роя Са цы я ліс тыч най Пра цы бы ло пры свое на 

539 чалавекам (на 1991 год).

1948 год — на ра дзіў ся Жэ рар Дэ па рдзьё, вя до мы 

фран цуз скі ак цёр тэ ат ра і кі но. Зды маў ся 

ў філь мах «Дан тон», «Ві док», «На бя рэж ная Ар феўр, 36» 

і інш. Лаў рэ ат шмат лі кіх прэ стыж ных еў ра пей скіх кі на-

прэ мій.

Вель мі сум лен ны пра-
да вец фаль шы вых дып ло-
маў пры про да жы за дае 
па куп ні ку не каль кі да дат-
ко вых пы тан няў па спе цы-
яль нас ці.

— Вой, як смач на ў ця бе 
атры ма ла ся! Ты сам га та-
ваў?

— Жон ка да па ма га ла.

— Ра зум ні ца якая! І як жа 
яна та бе да па ма га ла?

— Не лез ла з па ра да мі...

— Язы чок па ка жы це.
— А-а.

— Ды не той. Я ж ша вец, 
а не док тар.

Не фар матНе фар мат

Пі шу з па жа дан нем та бе, да ра гі чы-

тач, ні ко лі не су стра каць Но вы год на 

баль ніч ным лож ку, асаб лі ва ў ад дзя-

лен ні траў ма та ло гіі. І для гэ тых на та-

так ёсць як мі ні мум дзве на го ды. Па-

пер шае, ве даю, што гэ та та кое: ле тась 

за два дні да Но ва га го да вы пі са ла ся з 

баль ні цы, але яшчэ і пас ля гэ та га доў-

га пра цяг ва ла ам бу ла тор нае ля чэн не. 

Па-дру гое, дня мі да вя ло ся на ве даць 

ад дзя лен не траў ма та ло гіі, праў да, у 

якас ці ка рэс пан дэн та.

Ад дзя лен не ўра чыс та ад кры лі пас-

ля рэ кан струк цыі, ра мон ту і за ме ны 

аб ста ля ван ня. А дзя ся так га доў та-

му вы па ла пра вес ці тут шмат га дзін 

у ін шай якас ці, бо ма ме ра бі лі апе-

ра цыю па за ме не су ста ва. І мно гае 

ўспом ні ла ся. Най перш лю дзі — ура чы, 

мед сёст ры, са ні тар кі. Боль шасць з іх і 

ця пер пра цу юць, і за гад чык ад дзя лен-

ня той са мы. Пра яго нам, як толь кі 

тра пі лі ў па ла ту, рас ка за ла ма ла дая 

па цы ент ка Га ля, якая рых та ва ла ся да 

вы піс кі. Яна ні бы на кры лах лё та ла. І 

па ёй ні за вош та не ска заў бы, праз 

якія па ку ты прай шла гэ тая жан чы на. 

«А мя не за гад чык ад дзя лен ня ўсю пе-

ра раб ляў», — бой ка ад ка за ла на маё 

пы тан не, якое тут усе за да юць ад но 

ад на му.

— Як гэ та?

— А вось так. Хут кая пры вез ла ў 

ад ну з баль ніц з трай ным пе ра ло мам 

на гі. Зда ец ца, зла жы лі, па пра ві лі. Ака-

за ла ся, не так, зрас ло ся ня пра віль на, 

на га кры вая, ха дзіць не ма гу. За год 

з не вя лі кім ста ла не ха дзя чым ін ва лі-

дам дру гой гру пы. Не ха цеў брац ца 

спа чат ку і наш док тар, але ж ума лі ла. 

І вось — зноў апе ра цыя, зноў ла ма лі 

ўсё на ноў і на ноў склад ва лі. Ця пер з 

па лач кай ужо ха джу, ме сяц тут пра-

бы ла, а сён ня муж па мя не пры е дзе... 

А вам па шан ца ва ла, — звяр ну ла ся 

Га ля ўжо на ады хо дзе да сва іх са ста-

рэ лых та ва ры шак па па ла це. — Вы 

ад ра зу да гэ та га док та ра тра пі лі.

Ста рых лю дзей тут бы ло мно га. Каб 

зла маць косць сцяг на, не трэ ба па даць 

з вы шы ні, да стат ко ва асту піц ца. А не ка-

то рыя на ват не па да юць, у іх пе ра ло мы 

зда ра юц ца ад воль на ад лю бо га ру ху. 

Вый сцем бы вае апе ра цыя па за ме не 

кас цей на пра тэз. Па мя таю, як ма ла ды 

док тар на ша га ад дзя лен ня тлу ма чыў 

бы лой на стаў ні цы з Пру жан ска га ра ё-

на не аб ход насць узяць з са бой сер ты-

фі кат на пра тэз: «А рап там у са ма лё це 

бу дзе це ля цець, ме та ла шу каль нік за-

зві ніць, як вы рас тлу ма чы це?» Яна ж 

толь кі ад мах ва ла ся, маў ляў, ні ку ды 

я не па ля чу. Лю боў Мац ве еў на бы ла 

та кой жва вай і ак тыў най, што на ват 

пе ра бар шчы ла з апош нім. Як толь кі 

ўста ла на но гі, вы ра шы ла, што яна мо-

жа доб ра ха дзіць, пай шла са ма стой на, 

упа ла і зла ма ла ру ку. Як той ка заў: і 

смех, і грэх. Увач чу ста іць, як ушчу ваў 

яе за гад чык ад дзя лен ня: «Вось пры е-

дзе ваш сын ды ад луп цуе мя не, што 

не да гле дзе лі вас!» І са праў ды, з па-

жы лы мі ча сам трэ ба столь кі цяр пен ня 

і спа га ды, як з ма лы мі дзець мі.

Спа га да тут па трэб ная ўсім, бо кож-

на га пры во дзіць на баль ніч ны ло жак 

свая бя да. По бач з ма ёй ма май ля жа-

ла ма ла дая пры го жая жан чы на. Пра-

ца ва ла ра ней у Ла цін скай Аме ры цы, 

сва бод на раз маў ляе на трох за меж-

ных мо вах. Рас каз ва ла, якая ці ка вая 

ў яе ра бо та за раз, улад ка ва нае жыц-

цё. Яе вы па дак, му сіць, па біў рэ корд 

па не да рэ чнас ці (але ж хі ба траў ма 

на огул мо жа быць да рэ чы?). Бы ла ў 

гас цях у най леп шых сяб роў, пад час 

ве ча рын кі вый шла на ве ран ду і на сту-

пі ла на люк, якім за кры ва ўся спуск у 

пад вал. На крыў ка пра ла ма ла ся, жан-

чы на ўпа ла ў склеп паў та ра мет ро вай 

вы шы ні, па ла ма ла па зва ноч нік. Пе рад 

гэ тым гос ці пра ходж ва лі ся ту ды-сю ды, 

па на крыў цы той прай шлі не менш за 

пяць ча ла век, пе ра важ на муж чы ны, 

знач на ця жэй шыя за яе. Са праў ды, 

як у бес смя рот ным ра ма не Бул га ка ва: 

«Не ве да еш, хто гэ тую ні тач ку пад ве-

сіў і хто ка лі яе пе ра рэ жа».

Да сім па тыч най Але ны на вед ваў-

ся яе зна ё мы, да рэ чы, гас па дар та го 

зла шчас на га пад ва ла, і звяр таў ся не 

іна чай як: «Ну зда роў, пры га жосць!» 

А «пры га жосць» ужо ме сяц ля жа ла 

на спе цы яль ным пры ста са ван ні, якое 

да зва ляе не да кра нац ца да па сце лі 

спі най, па сут нас ці — ві се ла. Пра тое, 

каб пры ўстаць ці па вяр нуц ца, зра зу-

ме ла, га вор кі не вя дзец ца. Але ж ёй 

яшчэ па шан ца ва ла, бо праз коль кі 

ме ся цаў яе абя ца лі пад няць на но гі. 

Па шан ца ва ла, бо пас ля та кіх траў маў 

гэ та ўда ец ца зра біць не ўсім.

Бы ла на го да ра да вац ца за яе не 

толь кі па пры чы не ап ты міс тыч ных 

пра гно заў, але яшчэ і та му, што яна 

не страч ва ла пры сут нас ці ду ху. Ні ко лі 

не да зва ля ла са бе па каз ваць свае па-

ку ты на лю дзях, пла каць, шка да ваць 

ся бе. Зран ку — аба вяз ко вы ма кі яж 

(ру кі ж ру ха юц ца), ве ча рам пры хо дзіў 

20-га до вы сын, час та мыў ёй га ла ву. 

Вы гля да ла заў сё ды без да кор на і ў па-

ла це вы кон ва ла ро лю свое асаб лі ва га 

псі ха тэ ра пеў та. Не раз цы та ва ла кла-

сі каў, га ва ры ла, што на ват у са мых 

страш ных умо вах мно гія лю дзі зна хо-

дзі лі сі лы за ста вац ца людзь мі.

Усё так. І па доб ныя су стрэ чы да юц-

ца, ві даць, для та го, каб асэн са ваць, 

што ка лі ты сам у больш-менш нар-

маль ным са ма ад чу ван ні, на сва іх на гах 

і мо жаш су стрэць Но вы год ва ўлас ным 

до ме пад ёл кай у ко ле бліз кіх лю дзей, 

то гэ та і ёсць най вя лік шае шчас це.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

НАЙ ВЯ ЛІК ШАЕ ШЧАС ЦЕ

— Прадказваю! 
На Новы год 
на вашым стале 
будзе... аліўе!


