
6 ЛЮ ТА ГА

1800 год — на ра дзіў ся Іг нат 

Ры го ра віч Ку ла коў скі, 

бе ла рус кі гра мад скі дзе яч, асвет нік, 

пе да гог. Быў гра мад скім су пра цоў ні-

кам Віленскага му зея ста ра жыт на сцяў, 

сяб рам Ві лен скай ар хеа ла гіч най ка мі сіі, 

сяб рам на ву ко вых та ва рыст ваў у Віль ні, Вар ша ве, Пе цяр-

бур гу, Да ніі. Пры цяг нуў да ся бе ўва гу вы шэй шых улад і 

на ву ко вых ко лаў сва ім зва ро там у Дэ парт амент на род най 

асве ты Ра сіі аб вы кла дан ні гіс то рыі Бе ла ру сі ў ву чы лі шчах 

і ства рэн ні спе цы яль ных пад руч ні каў для бе ла рус ка га 

юнац тва. Пе ра кон ваў у не аб ход нас ці вы ву чэн ня мо вы 

бе ла рус ка га на ро да, яго эт на гра фіі, мас тац тва.

1875 год — на ра дзіў ся Мар цін Кух та, дру-

кар, вы да вец кніг на бе ла рус кай мо ве. 

У 1906-м за сна ваў у Віль ні дру кар ню з пра вам вы да ваць 

кні гі на ўсіх еў ра пей скіх мо вах. Дру ка ваў тво ры Фран ці-

ша ка Ба гу шэ ві ча, Мак сі ма Баг да но ві ча, Яку ба Ко ла са, 

Цёт кі і ін шых бе ла рус кіх пісь мен ні каў, эт на гра фіч ныя 

ма тэ ры я лы, ка лен да ры, збор ні кі, но ты з бе ла рус кі мі пес-

ня мі і тан ца мі.

1945 год — на ра-

дзіўся Ба рыс 

Юс ты на віч Нор ман, бе ла рус-

кі мо ва знаў ца, док тар фі ла ла-

гіч ных на вук (1984), пра фе сар 

(1985), за слу жа ны ра бот нік 

аду ка цыі Бе ла ру сі (2001). Аў-

тар на ву ко вых да сле да ван няў 

у га лі не агуль на га, сла вян ска-

га і рус ка га мо ва знаў ства.

1995 год — пад пі са ны да га во ры па між Рэс пуб-

лі кай Бе ла русь і Лі тоў скай Рэс пуб лі кай — 

аб доб ра су сед стве і су пра цоў ніц тве, аб бе ла рус ка-лі тоў-

скай дзяр жаў най мя жы.

1900 год — Аляк сандр Па поў 

і Пётр Рыб кін уста ля ва лі 

пер шую ў све це рэ гу ляр на дзе ю чую лі-

нію ра дыё су вя зі на ад лег ласць 50 км па-

між вост ра вам Гог ланд і го ра дам Кот ка 

(пад трым лі ва ла ся да кра са ві ка 1900-га). 

Пры бо ры Па по ва бы лі ўжы тыя для су вя зі пад час ра-

бот па лік ві да цыі ава рыі бра ня нос ца «Ге не рал-ад мі рал 

Апра ксін» ка ля вост ра ва Гог ланд і пры вы ра та ван ні ры-

ба коў, вы не се ных на кры зе ў мо ра. Мар ское мі ніс тэр ства 

па лі чы ла во пыт уста ноў кі ра дыё су вя зі пе ра ка наў чым і 

да ло ўка зан не аб увя дзен ні бяз дро та ва га тэ ле гра фа на 

суд нах фло ту.

1930 год — у Маск ве ад крыў ся Цэнт раль ны 

тэатр Чыр во най Ар міі (ця пер — Цэнт раль-

ны ака дэ міч ны тэ атр Ра сій скай Ар міі).

1945 
год — на ра дзіў ся 

Боб Мар лі (поў нае 

імя Ро берт Не ста Мар лі), па пу-

ляр ны ямай скі спя вак, му зы кант, 

ства раль нік сты лю рэ гі. Яго імя 

бы ло па смя рот на ўне се на ў За лу 

сла вы рок-н-ро ла.

1945 год — у Лон да не ад бы ла ся І Су свет ная кан-

фе рэн цыя праф са юзаў. Пры ня та ра шэн не 

аб утва рэн ні Су свет най фе дэ ра цыі праф са юзаў.

1950 год — упер шы ню ў СССР на се рый ным 

зні шчаль ні ку МІГ-17 пе ра вы ша на хут касць 

гу ку ў га ры зан таль ным па лё це.

1960 год — на ра дзіў ся Ігар Іга ра віч Мац ві ен ка, 

ра сій скі кам па зі тар, прад зю сар, ства раль-

нік гур та «Лю бэ», за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі.

1985 год — па ста но вай ЦК КПСС і Са ве та 

Мініст раў СССР быў утво ра ны На ву ко ва-

даследчы ін сты тут кас міч на га пры бо ра бу да ван ня.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ксеніі, Герасіма, 
Івана, Мікалая, Цімафея.

К. Аманды, Дароты, 
Багдана, Ціта.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.48 17.59 9.11

Вi цебск — 8.42 17.45 9.03

Ма гi лёў — 8.38 17.50 9.12

Го мель — 8.30 17.51 9.21

Гродна — 9.03 18.15 9.12

Брэст — 8.58 18.21 9.23

Месяц
Першая квадра 

2 лютага.

Месяц у сузор’і Рака.

УСМІХНЕМСЯ

Аб' ява:

«Пра дам вя сель ную су-

кен ку.

Шчас лі вая!

Пяць ра зоў вы хо дзі ла 

ў ёй за муж, і заў сё ды ўда-

ла!»

— Фі ма, пры тва ёй зар-

пла це мы ні ко лі не да го нім 

су се дзяў. Іх ужо ў трэ ці 

раз аб ра ба ва лі, а нас яшчэ 

ні ра зу.

Жа но чы бокс, жа но чы ха-

кей і яшчэ трыс та спо са баў 

ска заць: «Ну які ж ты бяз-

рукі, дай я са ма!»

Усё жыц цё авеч ка ваў-

коў ба я ла ся, а з'еў яе па стух 

(каўказская пры маў ка).
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Не фар матНе фар мат

Сту дзень ачо маў ся, што ён зі мо вы 

ме сяц, і ў апош ні свой дзень уша на-

ваў Брэст сне га па дам. Праў да, не на-

доў га. Дзве га дзі ны снег ішоў, а праз 

дзве на ступ ныя яго не ста ла, рас таў 

і сплыў. Гэ тым сне га па дам не ты по-

вы сту дзень ні бы вы ба чаў ся, со рам на 

ста ла, ня ём ка, што па пя рэд нія 30 дзён 

так на хаб на «ка сіў» пад вяс ну.

А вось яна, зда ец ца, не ад чу вае 

няём  кас ці. Я пра жан чы ну, якую на 

пры пын ку су стрэ ла пад тым са мым 

моц ным сне га па дам. Яна за хі на ла 

сваё пры го жае, але ка рат ка ва тае па-

лі то, а ка ле ні ў лёг кіх пан чош ках, зда-

ец ца, ссі не лі ад хо ла ду і сло ты. Ча сам 

так не па на двор'і ўбі ра юц ца ма ла дыя 

дзяў ча ты, праў да, ця пер усё ра дзей. 

Даў но пры кмя чаю яе на сва ім пры-

пын ку, ві даць, у адзін час едзем на 

пра цу. І пра ся бе на зы ваю яе ка бе-

тай, якая з усіх сі лаў ма ла дзіц ца. Не, 

яна да гле джа ная, фі гу ра ў па рад ку, 

апра на ец ца стыль на. Але ж, як ка за ла 

ад на з ма іх даў ніх ка лег, ін тэ лі гент ка 

ў трэ цім па ка лен ні Та ма ра Сяр ге еў-

на: «Даў жы ня спад ні цы па він на ўсё ж 

ад па вя даць уз рос ту». Асаб лі ва, ка лі 

ўзрост за пяць дзя сят.

От, ска жуць не ка то рыя пра су ну тыя 

мод ні цы, бур чыць, ні бы ба буль ка на 

лаў цы ля пад' ез да. Вунь Мая Плі сец-

кая ледзь не ў дзе вя нос та апра на ла ся 

ў ла сі ны. Пра віль на, Мая Мі хай лаў на 

на цяг ва ла ла сі ны і спа лу ча ла іх з доў-

гім жа ке там. Вя лі кая ба ле ры на з яе 

без да кор най фі гу рай і без да кор ным 

гус там у лю бым уз рос це вы клі ка ла 

за хап лен не. І тут, за ўваж це, клю ча вое 

сло ва «густ». Бо сён ня ня ма пе ра шкод 

у вы ба ры адзен ня, сты лю, на кі рун каў 

мо ды, ды і прак тыч на ня ма роз ні цы 

па між убо ра мі ўзрос таў. І ўжо ні ко га не 

здзіў ляе, ка лі 60-га до выя да мы на дзя-

ва юць шап кі з пам по на мі, а ра ней гэ та 

бы ло прэ ра га ты вай па не нак пі я нер-

ска-кам са моль ска га ўзрос ту. Але ж 

у тым і фіш ка, што апра нуц ца трэ ба 

так, каб не вы клі каць шка да ван не, 

ня ём касць у на ва коль ных. Вось пра 

што я ка жу.

Ду маю, і ка ле ні мож на па ка заць, 

ка лі яны пры го жыя, як гэ та ўме ла 

ро біць 70-га до вая эст рад ная пры ма, 

і зда ец ца, у яе ня дрэн на атрым лі-

ва ец ца. А вось у ін шых не заў сё ды. 

Ну ка лі, вы ба чай це, жы вот на ві сае над 

джын са мі, то вар та ўсё ж пры крыць 

яго даў жэй шым кар ды га нам ці жа ке-

там, а то бу дзеш вы гля даць не ма ла-

дой, як ха це ла ся б, а тро хі дур на ва-

тай. Так можа па да сца на ва коль ным. 

Як у тым клі пе-смя шын цы, што не так 

даў но гу ляў па ін тэр нэ це. Там ка бе та 

пен сій на га ўзрос ту, са бра ла ва ла сы ў 

хвост, на ча пі ла бант і вы ма ві ла неш та 

на кшталт «Ад чу ваю ся бе на ва сям-

нац цаць, але ж ні ко му не да ка жаш, 

ха ле ра!»

Яно, вя до ма, ні ко му не хо чац ца ста-

рэць, а ду ша, ка жуць, не мае ўзрос-

ту. І ўнут ры, му сіць, ні хто не па чу вае 

ся бе на свае га ды. Тым больш, што 

ця пер мно гія жан чы ны со чаць за са-

бой, вя дуць зда ро вы лад жыц ця і не 

вы гля да юць так, як зна чыц ца ў паш-

пар це. Наво кал ця пер рэ кла му юць ма-

дэль Крыс ці Брынк лі. Ну ёсць за што! 

У свае 60 з не вя лі кім хвос ці кам вы-

гля дае на 30. Са праў ды, вы тан ча ная 

фі гу ра, пры го жая ску ра, га лі вуд ская 

ўсмеш ка. Тым больш ка лі на гэ тую 

фі гу ру жыц цё па кла дзе на, а для ма-

ла до сці тва ру ў су час най ме ды цы-

ны ёсць мно га срод каў. На ад ным з 

сай таў мя не за ча піў яе зды мак, дзе 

су пер ма дэль гул лі ва, па ка заў шы на-

гу з-пад раз рэ зу ску ра ной спад ніч кі, 

з дзіця ча-га рэз лі вым вы ра зам тва ру 

дэ ман струе ча со піс з улас ным здым-

кам, тры ма ю чы яго ў ру цэ. А ру ка... 

су хая з вы тыр ка ю чы мі са су да мі, ні бы 

ў ста рой-ста рой ба буль кі. На ру ках 

ску ру не пад цяг ва юць па куль. Ду маю, 

гэ та спра ва бу ду чы ні. Але і зноў не-

пры ем ны аса дак, ні бы шка да ван не. 

Хоць там і на пі са на, што ма дэль толь кі 

што звя ла хлоп ца ў ма ла дой га лі вуд-

скай акт ры сы. Ві даць, тыя хлоп цы на 

ру кі не зва жа юць, ва ўся ля кім ра зе 

не ўсе з іх.

Як і па клон ні кі на шых бы лых эст-

рад ных і тэ ле зо рак. Ня даў на зноў ус-

па мі на лі пра хут кае вя сел ле 77-га до-

вай Ан ге лі ны Воўк з ма ла дзей шым 

на 25 гадоў ча ла ве кам. Ну, не яна 

пер шая, не яна апош няя. Ці даў но аб-

мяр коў ва лі ся мей нае жыц цё Лі дзіі Фе-

да се е вай-Шук шы ной з Алі ба са вым? 

Ёсць і ін шыя пры кла ды. Зда ец ца, Мак-

ро ну ўда ло ся ўвесь свет пе ра ка наць, 

што ён шчас лі вы са сва ёй па жы лой 

Бры жыт. Усё бы вае на гэ тым све це.

Дык пра што гэ та я? А пра тое, што 

і на сіць мож на што за ўгод на, і ра ма ны 

кру ціць з кім хо чаш, але... Ця пер вось 

пай шоў шквал філь маў, тэ ат раль ных 

па ста но вак пра тое, што лю дзі і пас ля 

60 ма юць пра ва на жыц цё, па чуц ці, 

па мыл кі. Але ня даў на па гля дзе ла пе-

ра да чу пра Стэ фа нію Ста ню ту. І яшчэ 

раз зра зу ме ла, што пры цяг ва ла ўсіх 

на ва коль ных у гэ тай жан чы не — вы-

со кае па чуц цё ўлас най год нас ці, якое 

ар га ніч на бы ло звя за на з па во дзі на мі, 

учын ка мі, ад но сі на мі да лю дзей, знеш-

нім вы гля дам. Па-мой му, пе ра лі ча нае 

най больш здоль нае ўпры го жыць жан-

чы ну, ка лі яна да ся гае ўзрос ту, які Ры-

гор Ба ра ду лін вы ра зіў сло ва мі «па ні 

трош кі ў га дах».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ПА НІ ТРОШ КІ Ў ГА ДАХ


