
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Абрама, Аляксандра, 
Апанаса, Георгія, Івана, 
Кузьмы, Сяргея, Фёдара, 
Ціхана.

К. Карыны, Марыі, 
Густава, Сцяпана.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.25 21.06 15.41

Вi цебск — 5.09 21.01 15.52

Ма гi лёў — 5.15 20.56 15.41

Го мель — 5.18 20.46 15.28

Гродна — 5.41 21.20 15.39

Брэст — 5.48 21.14 15.26

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

Да ра гую жон ку, ма ту лю і ба бу лю Свят ла ну Аляк санд-
раў ну КУР КАЧ шчы ра він шу ем з юбі ле ем!

Зы чым на шай лю бай зда роўя, ба дзё рас ці, лю бо ві і ўсме-

шак. Ня хай твае дні поў няц ца со неч ным свят лом і пя шчо-

тай. Мы ця бе вель мі лю бім, род ная на ша.

Хо чам ад на го пра сіць у Бо га:

Каб ча роў най пес няй быў твой лёс,

Каб га доў та бе пра жыць так мно га,

Коль кі зор на руч ні ку ня бёс!

Коль кі цве ту ў зя лё ным гаі,

Столь кі шчас ця мы та бе жа да ем,

А як бо лей бу дзе трэ ба,

Хай Гас подзь да руе з не ба.

Муж Анд рэй, сын Сяр гей, 

дач ка Тац ця на, уну кі і праў нуч ка.

НАПРЫКАНЦЫ16 2 жніўня 2018 г.
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1 жніўня 2018 года.

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
Поўня 27 ліпеня.

Месяц у сузор’і Авена.

2 ЖНІЎ НЯ

1333 год — за вер ша на бу даў ніц-

тва Лід ска га зам ка, пом ні-

ка бе ла рус ка га аба рон ча га дой лід ства. 

Ува хо дзіў у лі нію аба ро ны су праць кры-

жа коў На ва гра дак — Крэ ва — Мед ні кі — 

Тро кі. За мак па стаў ле ны на на сып ным

пяс ча ным уз гор ку, быў акру жа ны ба ло ціс ты мі бе ра га мі 

рэк Лі дзея і Ка мен ка, з поўд ня — ро вам, які злу чае гэ тыя 

рэ кі і ад дзя ляе за мак ад го ра да. Паз ней у сіс тэ му пе рад-

зам ка вых ума ца ван няў з ус хо ду ўклю ча на штуч нае во зе-

ра. Асноў нае аба рон чае зна чэн не ме лі сце ны, па стаў ле ныя 

на не вы со кі пад му рак, у верх няй част цы зна хо дзі ла ся 

ба я вая га ле рэя з бай ні ца мі. За мак не ад на ра зо ва быў у

аб ло зе, раз бу раў ся. У 1920-х га дах зроб ле на част ко вая, 

у 1982-м — поў ная яго кан сер ва цыя. З 2006 го да вя дзец ца 

рэ стаў ра цыя сцен і ве жаў.

1810 год — на ра дзіў ся (Ма гі лёў ская гу бер ня) 

Дзміт рый Пят ро віч Жу раў скі, ра сій скі эка-

на міст, ста тыс тык. З 1831 го да пра ца ваў у ка мі сіі М. Спе-

ран ска га па скла дан ні збо ру за ко наў Ра сій скай Ім пе рыі. 

Ства рыў сіс тэ му ста тыс тыч ных па ка заль ні каў і ме та даў 

вы ву чэн ня з'яў гра мад ства і пры ро ды, склаў пра гра му 

вы ву чэн ня вы твор чых сіл Ра сіі. У пы тан нях па літ эка но міі 

на блі жаў ся да ра зу мен ня тэ о рыі пра цоў най і пры ба вач най 

вар тас ці. Пры чы ну ўсіх бед стваў на ро да ба чыў у іс ну ю чых 

вы твор чых ад но сі нах, у раз мер ка ван ні пры ват най улас-

нас ці па кла сах, ад куль вы ні ка ла, што га лоў ным тор ма зам 

раз віц ця пра дук цый ных сіл Ра сіі з'яў ля ец ца пры гон нае 

пра ва. Асноў нае пры зна чэн не ўсёй эка на міч най на ву кі 

ба чыў у за бес пя чэн ні рос ту на род на га даб ра бы ту. Пра-

грэ сіў ныя па літ эка на міч ныя ідэі Жу раў ска га ака за лі вя лі кі 

ўплыў на ўсё да лей шае раз віц цё эка на міч най на ву кі ў 

Ра сіі. Па мёр у 1856 го дзе.

1840 год — вый шаў указ ра сій ска га ім пе ра та ра 

Мі ка лая І аб спы нен ні дзей нас ці на тэ ры-

то рыі Ві лен скай, Гро дзен скай і Мін скай гу бер няў Ста ту та 

Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га 1588 го да.

1923 год — на ра дзіў ся (в. Віш не ва, Ва ло жын скі 

па вет, На ва груд скае 

ва я вод ства) Шы мон Пе рэс, па лі тыч-

ны і дзяр жаў ны дзе яч Із ра і ля, Но бе-

 леў скі лаў рэ ат мі ру (1994 год), чыя 

па лі тыч ная кар' е ра доў жы ла ся больш 

за 70 га доў. Дзя вя ты прэ зі дэнт Дзяр-

жа вы Із ра іль з лі пе ня 2007 па лі пень 

2014 го да. Шмат га до вы дэ пу тат кне-

се та (абі раў ся бес пе ра пын на з 1959 

па 2007 гады). Дзя вя ты і два нац ца ты 

прэм' ер-мі ністр Із ра і ля (1984—1986 і 

1995—1996), хоць пар тыя пад яго кі раў ніц твам ні ра зу не 

пе ра ма га ла на вы ба рах. Аў тар 11 кніг і вя лі кай коль кас ці 

пуб лі ка цый і па лі тыч ных ар ты ку лаў, якія рас каз ва юць пра 

гіс то рыю ара ба-із ра іль ска га кан флік ту.

1858 год — ра шэн нем бры тан ска-

га ўра да бы ла лік ві да ва на 

Анг лій ская Ост-Ін дская кам па нія — ак цы я-

 нер нае та ва рыст ва, ство ра нае ў 1600 го -

дзе, якое ме ла шы ро кія пры ві леі для ганд-

лё вых апе ра цый у Ін дыі.

1918 год — СНК Са вец кай Ра сіі пры няў дэ крэт 

аб пра ві лах пры ёму ў вы шэй шыя на ву чаль-

ныя ўста но вы РСФСР, у ад па вед нас ці з якім ад мя ня ла ся 

спаг нан не пла ты за на ву чан не.

— Вось я заў сё ды быў 

у сям'і га лоў ны!

— Ды ня ўжо?

— Уя ві са бе! Мне ад ра зу 

пас ля вя сел ля так жон ка 

за га да ла.

Па спра буй це па хва ліць 

жон ку. Гэ та ні чо га, ка лі з ня-

звыч кі яна спа ло ха ец ца.

— Док тар, ча му за мест 

та го, каб вы ле чыць мя не, 

вы жар ту е це пра маю бес-

сань?

— Гэ та ве се ла!

— І шмат у вас яшчэ 

жар таў?

— Вам і не сні ла ся!

На све це ёсць шмат 

страш ных рэ чаў.

Ад на з іх — бу дзіль нік у 

су бо ту ра ні цай, які за быў ся 

вы клю чыць у пят ні цу.

Па мя та е це той даў ні скан дал 

у Бе лым до ме? Прэ зі дэн ту 

са май ма гут най дзяр жа вы 

ў све це ледзь не каш та ва ла 

па са ды інт рыж ка са ста жор кай 

ад мі ніст ра цыі. Ды хто б 

да ве даў ся пра тую мі ма лёт ную 

су вязь аль бо хто пры даў бы ёй 

зна чэн не, каб не рэ ча вы до каз, 

які раз важ лі вая па нен ка ўвесь 

час за хоў ва ла ў ха ла дзіль ні ку? 

У па трэб ным мес цы ў па трэб ны 

час су кен ка, вы ня тая

з ма ра зіл кі, атры ма ла сі лу, 

мо жа на ват боль шую, чым сцяг 

цэ лай ар міі пра ціў ні ка. 

Так бы вае з па нен ка мі, ка лі яны 

пра ліч ва юць не каль кі ха доў 

на пе рад.

Ня даў на да вя ло ся зноў на зі раць 

па трэс ван не бруд най бя ліз най... Зу сім 

не ама тар я гэ тых рэй тын га вых пе-

ра дач з вы цяг ван нем на свет пад ра-

бяз нас цяў аса біс та га жыц ця, не гля-

джу іх амаль ні ко лі. На гэ ты раз у час 

пе раключэння пуль там ка на лаў во ка 

за ча пі ла ся за Ка ра чан ца ва, ар тыс та, 

яко га я заў сё ды па ва жа ла за та лент, 

за ін тэ лі гент насць, за ад сут насць яў-

най «зор най» хва ро бы. Заў сё ды ад чу-

ваю ней кую ня ём касць, ка лі яго, ня-

мог ла га, чар го вы раз цяг нуць у эфір. 

А тут яшчэ ў та кім кан тэкс це!

Хто не ў кур се, у двух сло вах рас-

тлу ма чу. Бы лая ба ле ры на Ма ры ін ска-

га тэ ат ра Але на Дзміт ры е ва ў ней кім 

ча со пі се рас ка за ла пра свой ні бы та 

23-га до вы ра ман з Ка ра чан ца вым. 

Па вод ле яе слоў, ад но сі ны цяг ну лі-

ся з пе ра мен ным пос пе хам, за гэ ты 

час яна вы хо дзі ла за муж, раз во дзі-

ла ся, на ра дзі ла дач ку, але Мі ка лай 

пе ры я дыч на ўзні каў у яе жыц ці зноў. 

Так бы ло да са май ава рыі 2005 го-

да, пас ля якой ар тыст стаў ін ва лі дам. 

Усе гэ тыя га ды яго да гля дае жон ка 

Люд мі ла Пор гі на. Люд мі ла Анд рэ еў на 

пе ры я дыч на вы во зіць Мі ка лая Пят-

ро ві ча на ін ва лід най ка ляс цы ў эфір 

роз ных пе ра дач.

Але ж вер нем ся да на шай ба ле-

ры ны. Акра мя фо та здым каў яна дэ-

ман стра ва ла «до ка зы» — за піс яго 

го ла су на аў та ад каз чык, які за хоў ва-

ла 17 га доў, па каз ва ла прас ці ну, на 

якой спа лі ра зам з ка хан кам, бя ліз на 

так са ма за хоў ва ец ца ў ша фе. За хоў-

ваць рэ чы як рэ лік вію, як па мяць аб 

ка хан ні, мо жа, і нар маль на, а вось 

да ста ваць і дэ ман стра ваць пуб ліч-

на — гэ та ўжо сін дром Мо ні кі. Уз-

ні кае га лоў нае пы тан не: на вош та?! 

Не ка то рыя, у тым лі ку бы лыя ка ле гі 

Дзміт ры е вай, вы ка за лі ся ў ін тэр нэ це, 

што ба ле ры на, якая ста рэе, за ха це ла 

пор цыю сла вы і гро шай. Маг чы ма. 

Яна ж бо жыц ца, што жы ве ды пра цуе 

ў Па ры жы і ёй уся го ха пае. Та ды са-

праў ды: дзе ля ча го? Каб пры чы ніць 

боль яго жон цы, бліз кім, яму са мо му, 

на га даць пра ся бе? Не ка лі ад на з 

ма іх на стаў ніц ка за ла: «Ка лі гэ тае 

імя вам да ра гое, на сі це яго ў сэр-

цы, а не вы дзі рай це на пар це!» Ну і 

праў да, ка лі да пус ціць, што ад но сі ны 

і су стрэ чы ме лі мес ца, то са мы час іх 

сха ваць ад све ту ў да лё кім ку точ ку 

ду шы. Тым больш за раз, ка лі ге рой 

та го даў ня га ра ма на ад ка заць па сут-

нас ці не мо жа. Яго на огул даў но не 

бы ло б на све це, каб пас ля страш-

най ава рыі не тра піў ад ра зу ў ін сты-

тут Склі фа соў ска га, каб кла пат лі вая 

жон ка не ва зі ла па дак та рах і клі ні-

ках, не за бяс печ ва ла б што дзён ную 

рэ абі лі та цыю. Ды і на огул ча ла ве ку, 

для яко га да сяг нен нем вы гля дае са-

ма стой на па ес ці, па піць, сха дзіць у 

ту а лет, мно гія ін шыя рэ чы ба чац ца 

ўжо зу сім не іс тот ны мі. Так і хо чац ца 

крык нуць ім усім: «Па кінь це ў спа коі, 

не лезь це ў ду шу».

Не вель мі ра зу мею я і жон ку ар-

тыс та пры ўсёй па ша не за яе мі сію, 

бо ня ма ні чо га ця жэй ша га, чым да-

гля даць га да мі хво ра га ча ла ве ка. 

На вош та яна на огул да ла зго ду на 

гэ тую пе ра да чу? Яна тлу ма чы ла, што 

прый шла аба ра ніць го нар сва ёй сям'і, 

рас каз ва ла, што яны з Мі ка ла ем ма-

юць ме да лі Пят ра і Фяў рон ні, якія ім 

уру чыў Па тры ярх. Усё гэ та доб ра. Але 

ж тое ін тэр в'ю не вель мі ча ла веч най 

ба ле ры ны пра чы та лі хай са бе сот ні 

лю дзей, хай ты ся чы. А вось гэ тыя 

прас ці ны ды ін шыя дэ та лі ста лі ўжо 

на быт кам міль ё наў тых, хто ве даў і 

лю біў Ка ра чан ца ва як бліс ку ча га ак-

цё ра кі но. Ка лі ж ба ле ры на трэс ла 

цём най прас ці ной на кад рах па пя-

рэд ніх здым каў, а жон ка ў эфі ры ў 

ад каз кры ча ла, што ён лю біў свет лую 

па сцель ную бя ліз ну... бы ло не толь кі 

страш на ня ём ка, бы ло вель мі со рам-

 на за ўвесь жа но чы род. І яшчэ. 

Я ча мусь ці ўпэў не на, што ка лі б Мі ка-

лай Пят ро віч быў зда ро вы і ду жы, як 

ра ней, а ней кая жан чы на Х стра ці ла 

зда роўе, на прык лад, праз ава рыю, то 

ён не да пус ціў бы, каб на ват ад бі так 

це ню лю бых плё так ці чу так упаў на 

мі ну лае той жан чы ны, па ру шыў яе 

спа кой. А інакш я ні ха ле ры не кем-

лю ў лю дзях.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ



Не фар матНе фар мат  

КА ЛІ СУ КЕН КА І ПРАС ЦІ НА 
СТА НО ВЯЦ ЦА СЦЯ ГА МІ


