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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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6 ЧЭР ВЕ НЯ

1864 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) 

Іван Ус ці на віч Зда но віч, 

бе ла рус кі ўрач, ар га ні за тар шпі таль на га 

аб слу гоў ван ня ў Мін скай гу бер ні. Пра ца-

ваў у Мін ску (з 1904 го да га лоў ны ўрач 

гу берн скай баль ні цы). За сна ваў шко лу 

сля пых і шко лу ме ды цын скай і гі гі е ніч най гім нас ты кі. Рас-

пра ца ваў план рэ ар га ні за цыі баль ні цы ў ква лі фі ка ва ную 

на ву ко ва-клі ніч ную ўста но ву. Не да лё ка ад Мін ска на бе-

ра зе Свіс ла чы знай шоў кры ні цу з ля чэб най ва дой, на ба зе 

якой у 1922 го дзе па бу да ва ны дом ад па чын ку. У яго го нар 

чы гу нач ны пры пы нак быў на зва ны плат фор май Зда но ві-

ча (ця пер ст. Жда но ві чы). Па мёр у 1915 го дзе.

1874 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) Кан стан цін 

Сця па на віч Ера ме еў, пар тый ны і ва ен ны 

дзе яч, жур на ліст. У 1910—1915 га дах пра ца ваў у рэ дак-

цы ях баль ша віц кіх га зе ты «Звез да», «Пра вда», рэ да га-

ваў ча со піс «Воп ро сы страхования». Пад час Каст рыч ніц-

кай рэ ва лю цыі быў ад ным з кі раў ні коў штур му Зім ня га 

па ла ца ў сек та ры Тро іц кі мост — Сі ні мост на Мой цы. 

Удзель ні чаў у пад аў лен ні бун ту Ке ран ска га—Крас но ва, 

у раз гро ме мя ця жу «ле вых» эсэ раў у Маск ве. У 1919—

1922 га дах быў упаў на ва жа ным УЦВК і ЦК РКП(б) па 

ма бі лі за цыі ў Чыр во ную Ар мію. Адзін з ар га ні за та раў 

Дзярж вы да вец тва, рэ дак тар «Ра бо чей га зе ты», пер шы 

рэ дак тар ча со пі са «Крокодил» (1922—1928). У 1929—

1931 га дах рэ дак тар ча со пі са «Крас ная нива». Па мёр 

у 1931 го дзе.

1599 год — 

на ра-

дзіў ся Ды е га Рад-

ры гес Ве ла скес, іс-

пан скі мас так, най-

вя лік шы прад стаў нік 

за ла то га ве ку іс пан ска га жы ва пі су. 

Па мёр у 1660 го дзе.

1799 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Сяр ге е віч 

Пуш кін (1799—1837), вя лі кі рус кі па эт. На-

шчад кі ге нія жы лі ў Бе ла ру сі і па кі ну лі на на шай зям лі 

свае ад мет ныя сля ды. Ста рэй шы сын паэ та, Аляк сандр, 

быў пра фе сій ным ва ен ным — ге не ра лам ад ка ва ле рыі. 

У 1860-я га ды Аляк сандр Аляк санд ра віч зна хо дзіў ся на 

служ бе ў Ві лен скай ва ен най акру зе. Яго полк быў рас-

ква та ра ва ны ў На ва град ку. Тут ге не рал Пуш кін з сям' ёй 

жыў не каль кі га доў, тут жа быў па ха ва ны яго ма лень кі 

сын Пётр. Ма гі ла ўну ка вя лі ка га паэ та на ста рых га рад скіх 

мо гіл ках за ха ва ла ся да на шых дзён. Ста рэй шая дач ка 

Аляк санд ра Аляк санд ра ві ча Пуш кі на, На тал ля, на ра дзі-

ла ся ў 1854 го дзе. Яна скон чы ла Ві лен скую гім на зію і ў 

1881 го дзе вый шла за муж за Паў ла Ар кадз е ві ча Ва ран-

цо ва-Вель я мі на ва, афі цэ ра на рвска га гу сар ска га пал ка, 

якім ка ман да ваў яе баць ка. Вый шаў шы ў ад стаў ку, Ва ран-

цоў-Вель я мі наў з жон кай па ся ліў ся ў яго ма ёнт ку ў вёс цы 

Ва ву лі чы пад Баб руй скам (ця пер гэ та вёс ка Ду боў ка). 

Тут На тал ля Аляк санд раў на пра жы ла ка ля 30 га доў. Яна 

ак тыў на зай ма ла ся даб ра чын нас цю, вя ла асвет ніц кую 

ра бо ту ся род ся лян. Тут, на Баб руй шчы не, яна і па мер-

ла. Ма гі ла ўнуч кі вя лі ка га паэ та зна хо дзіц ца ў цэнт ры 

вёс цы Ця лу ша, ка ля царк вы. У сям'і Ва ран цо ва-Вель я-

мі на ва бы ло шас цё ра дзя цей, усе яны вы рас лі ў ма ёнт ку 

пад Баб руй скам. Сем'і ж праў ну чак Пуш кі на — Ма рыі і 

Соф'і — доў гі час жы лі ў Баб руй ску. Абедз ве сям'і пры ма лі 

са мы ак тыў ны ўдзел у ства рэн ні Баб руй скай га рад ской 

біб лі я тэ кі. Праў нук паэ та, Ры гор Ры го ра віч Пуш кін, у га ды 

Вя лі кай Ай чын най вай ны ў скла дзе Пер шай гвар дзей скай 

дэ сант най ды ві зіі вы зва ляў Гро дзен шчы ну ад фа шыс таў, 

быў на мес ні кам ва ен на га ка мен дан та го ра да Лі ды. Пас ля 

вай ны час та пры яз джаў у рэс пуб лі ку.

1904 год — на ра дзі ла ся Тац ця на Іва наў на Пельт-

цэр (1904—1992), вы дат ная са вец кая акт ры-

са тэ ат ра і кі но, на род ная ар тыст ка СССР. Зды ма ла ся ў 

філь мах «Сал дат Іван Броў кін», «Два ка пі та ны», «Вяс ко вы 

дэ тэк тыў», «Пры го ды жоў та га ча ма дан чы ка» ды ін шых. 

Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР. Па мер ла ў 1992 го дзе.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Івана, Мікіты, 
Сцяпана, Сямёна, 
Фёдара.

К. Марыі, Паўліны, 
Лаўрэнція, Нікіфара, 
Сымона.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.41 21.36 16.55

Вi цебск — 4.22 21.34 17.12

Ма гi лёў — 4.31 21.26 16.55

Го мель — 4.37 21.14 16.37

Гродна — 4.58 21.50 16.52

Брэст — 5.07 21.41 16.34

Месяц
Маладзік 3 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Льва.

УСМІХНЕМСЯ
Шчас це — гэ та ка лі ў 

ва гон цягніка са дзяц ца 

дэ мбе лі і цы га не, а та бе 

вы хо дзіць.

Дзе ці — квет кі жыц ця :)

Дзі ця: — Ты мо жаш да-

па маг чы мне за пра віць ло-

жак?

Я: — З якой част кай та бе 

трэ ба да па маг чы?

Дзі ця: — З той, дзе ты ро-

біш усё за мя не.

Пе ра ста-

ра ўся — гэ-

та ка лі ал ка-

голь пе ра-

ка наў ця бе 

ў тым, што 

д з я ў  ч ы  н а 

н а  с т о л ь  к і 

пры го жая, 

што ты яе 

не вар ты.

У ся мей-

на га псі хо ла-

га на пры ёме па ра. Урач — 

му жу:

— Вы ад чу ва е це, што ва-

ша жон ка да мі нуе над ва-

мі?

Жон ка:

— Не, ён не ад чу вае!

Не ра зу мею муж чын з 

упры га жэн ня мі на шыі ў 

вы гля дзе лан цуж коў і ін-

шай ла бу ды, бо адзі ным 

упры га жэн нем на іх шыі 

па він на быць я.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

На тал ля ажы ва ла доў га: тыд ні, ме-

ся цы, а мо жа і больш. Для на ва коль-

ных гэ та бы ло не пры кмет на. Яна, як 

заў сё ды, ха дзі ла на ра бо ту, усмі ха ла-

ся сва ёй ад кры тай пры яз най усмеш-

кай. Та кую не пра пус ціш у на тоў пе: 

вы со кая, яр кая, пры го жая, кры шач-

ку паў на ва тая, але гэ та яе не псуе, 

на ад ва рот, да дае штры шок асаб лі ва 

мі лай пры ваб нас ці. Ну вось як Свят ла-

на Ход чан ка ва ў філь ме «Бла сла ві це 

жан чы ну», у ця пе раш няй яе кам плек-

цыі на ро лю Ве ры акт ры су не ўзя лі б, 

і рэ жы сё ры пра гэ та ка за лі. Ды я не 

пра тое за раз.

На тал ля так са ма пе ры я дыч на 

скід ва ла некалькі кі ла гра маў, най-

больш па на стой ван ні му жа, але пас-

ля та го ні чо га іс тот на не мя ня ла ся, 

ён зна хо дзіў ін шыя хі бы ў постаці 

аль бо не да хо пы ў ха рак та ры. Яна 

зноў на бі ра ла ва гу, ра та ва ла ся ад 

дэ прэ сій ле ка мі, ра та ва ла, як маг-

ла, сям'ю. Пры тым, бы ва ла, на сі ла ў 

спё ку су кен кі з ру ка ва мі, каб ха ваць 

сі ня кі на ру ках. Ка лі я пра тое па чу ла, 

пер шую рэ ак цыю не стры ма ла: «Ты 

што, вар' ят ка?!»

А яна на ват тро хі па крыў дзі ла ся. 

Ста ла мне, на дзе сяць га доў ста рэй-

шай, да во дзіць, што не ўсё так прос-

та ў жыц ці, што яна так вы ха ва ная 

баць ка мі, маў ляў, раз вя дзён ка — гэ та 

со рам, не пры го жа, азна чае, ня здат-

насць жан чы ны да сям'і. Тры ва ла, лі-

чы ла аба вяз кам ра біць усё, каб дач ка 

рас ла ў поў най сям'і.

З На тал ляй мы не ка лі пра ца ва лі ў 

ад ным бу дын ку, яна та ды прый шла ў 

не вя лі кую фір му ма ла дым спе цы я ліс-

там у га лі не фі нан саў. Бо лей я бы ла, 

праў да, зна ё мая з яе ма ці, чым з ёй. 

Ве да ла, што На та ша вы рас ла ў сям'і 

па том ных ін тэ лі ген таў. Усё для яе бы-

ло па рас кла дзе: ву чо ба, за ня ткі му зы-

кай, мо вы, гурт кі. І рас ла яна та кой ва 

ўсіх ад но сі нах пра віль най дзяў чын кай. 

Ад ра зу пас ля ўні вер сі тэ та вый шла за-

муж, вя до ма, па ка хан ні. Вы бран нік 

вы гля даў вя лі кім ра ман ты кам, бы ва-

ла, квет ка мі вы клад ваў да ро гу ледзь 

не ад пры пын ку да яе ква тэ ры. Толь-

кі вось ра ман тызм скон чыў ся амаль 

ад ра зу пас ля вя сел ля, аль бо на быў 

ней кія но выя асаб лі выя фор мы. Ну, 

на прык лад, Ана толь ні ко лі не мог 

знай сці вар тую ся бе ра бо ту. Ён ні дзе 

не за трым лі ваў ся больш за год-два, а 

то і ўся го ме сяц цяг ну ла ся пра цоў ная 

кар' е ра. Пе ра пын кі па між пра цоў ны-

мі пе ры я да мі доў жы лі ся на ват га да-

мі. Гэ ты час ён па спя хо ва пра во дзіў 

на ка на пе — днём, а ве ча рам ту шыў 

па жар ду шы ў нач ных клу бах і ба рах. 

Яго тон кая, ра ні мая на ту ра па тра ба-

ва ла цэ ла га ка лей да ско па лю дзей і 

ўра жан няў.

Яна мі ры ла ся. Больш за тое, пад 

ра ні цу ня рэд ка ся да ла за руль, пры яз-

джа ла ў той са мы клуб, раз во зі ла па 

да мах яго сяб роў, бы ва ла, і сяб ро вак. 

Ду ма е це, ран кам ён ва ляў ся ў на гах 

і пра сіў пра ба чэн ня? Не, ра ні цой ён 

не за да во ле на вы га вор ваў, што та му 

і хо дзіць па пі цей ных уста но вах, што 

ў яго страш ная і тоў стая жон ка, а яго 

эс тэ тыч ны густ па тра буе за да валь-

нен ня. Яна тым ча сам бра ла крэ ды ты 

і аб ста лёў ва ла дом. Яму ж ні хто не даў 

бы крэ дыт, бан кі да вя ра юць клі ен ту са 

ста біль ным да хо дам. Вя ла гэ ты дом як 

узор ная гас па ды ня. На прык лад, у се-

зон пад сто сло і каў за кры ва ла роз ных 

на рых то вак. Гэ та, па вод ле яе слоў, 

ад ба бу лі пе рад ало ся. Упры гож ва ла 

по быт, са ма ста на ві ла ся ды зай не рам 

ін тэр' ера ў до ме і ланд шаф ту ў два-

ры. Усё па спя ва ла... Дач ка па спя хо ва 

скон чы ла шко лу, па сту пі ла на прэ-

стыж ны фа куль тэт ста ліч най ВНУ. 

А ёй усё час цей ста на ві ла ся цес на 

ў вя лі кім до ме з му жам. І ад ной чы, 

за ма заў шы та наль ным крэ мам сі няк 

на ру цэ, не як рап там выра шы ла, што 

вось ця пер — усё.

— Не ду май, што так прос та, як 

за раз га ва ру, — па воль на пра маў ляе 

На тал ля. — У мя не пе рад раз во дам 

ні бы псі хоз па чаў ся, ста ла ўсю трэс-

ці. Таб лет кі не да па ма га лі. Лю дзі па-

ра і лі ад на го свя та ра. Ста ла ез дзіць у 

царк ву, на вед ваць служ бы, гу та рыць. 

І ве да еш, да па маг ло. Ад ной чы ад пус-

ці ла. Дач ка мя не пад тры ма ла, і ма ці. 

Пай шла з ад ным ча ма да нам, ні чо га не 

ха чу ад та го до ма, у які за двац цаць 

га доў укла ла столь кі пра цы.

Ду ма ла, што ў со рак з хвос ці кам 

мне ні ко га больш не трэ ба, — пра цяг-

вае яна. — У мя не ж ні ко га не бы ло 

акра мя му жа... По тым з'ез дзі ла раз 

у ад па чы нак, су стрэ ла ча ла ве ка. Ця-

пер ні бы на мя ча юц ца ней кія ад но сі-

ны. І не гэ та іс тот на, са мае важ нае, 

што я ця пер ад чу ваю ся бе спа кой-

на, ра ду ю ся жыц цю. А ён, мой бы лы, 

стаў пры хо дзіць, пра сіць пра ба чэн-

ня, га ва рыць, што я пры го жая, што 

я най леп шая. Вось дзі ва: бы ла заў-

сё ды гор шая, усе двац цаць га доў, а 

тут ста ла най леп шая! Але спаз ніў ся, 

ён мне ўжо абы яка вы, пус то га два ра 

за тыч ка. Ча му столь кі га доў тры ва ла, 

не ве даю. Ажы ва ла доў га, але ўжо 

ажы ла.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Не фар матНе фар мат

ПУС ТО ГА ДВА РА ЗА ТЫЧ КА
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