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К. Рамуальда, Рышарда.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.46 18.02 9.16

Вi цебск — 8.40 17.48 9.08

Ма гi лёў — 8.36 17.52 9.16

Го мель — 8.28 17.53 9.25

Гродна — 9.00 18.18 9.18

Брэст — 8.56 18.23 9.27
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6 лютага 2019 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.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Маладзік 5 лютага.

Месяц у сузор’і Рыб.

УСМІХНЕМСЯ

16 7 лютага 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

7 ЛЮ ТА ГА

1546 год — на ра дзіў ся (г. Ля-

ха ві чы) Фё дар Мі хай ла віч 

Еў ла шоў скі, бе ла рус кі гра мад скі дзе яч, 

пісь мен нік-ме му а рыст. Ва ло даў шы ро кі-

мі ве да мі ў ма тэ ма ты цы, спра ва вод стве, 

юрыс пру дэн цыі. У 1592—1613 га дах пад-

су дак (ад ва кат) у На ва груд скім зем скім су дзе. Удзель ні-

чаў у скла дан ні тэкс ту дзяр жаў на га пра ва во га да ку мен та 

«Тры бу нал Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га». Аў тар пер шых 

ме му а раў на бе ла рус кай мо ве, так зва ных гіс та рыч ных 

за пі сак, якія з'яў ля юц ца каш тоў ным ма тэ ры я лам для вы-

ву чэн ня куль тур на га, са цы яль на га і па лі тыч на га жыц ця, 

по бы ту, све та по гля ду роз ных сла ёў на сель ніц тва бе ла-

рус кіх зем ляў кан ца ХVІ — па чат ку ХVІІ ст. Ру ка піс ме-

му а раў за хоў ва ец ца ў Га лоў ным ар хі ве ак таў у Вар ша ве. 

Па мёр у 1619 го дзе.

1630 год — да та за сна ван ня Ку це ін скай дру-

кар ні. Дзей ні ча ла да 1654 го да пры Ар-

шан скім Ку це ін скім Бо га яў лен скім ма нас ты ры. За сна-

ва на бе ла рус кім асвет ні кам і кні га дру ка ром С. Со ба-

лем. Бы ла цэнт рам бе ла рус ка га кі ры ліч на га кні га дру-

ка ван ня ў ХVІІ ст. У ёй на дру ка ва на не каль кі дзя сят каў 

вы дан няў на ву ко ва-асвет ніц кай, цар коў на-па ле міч най і 

свец кай лі та ра ту ры на цар коў на сла вян скай і ста ра бе-

ла рус кай мо вах, у тым лі ку «Ма літ вас лоў», «Бук вар», 

«Ча сас лоў», «Но вы За па вет і Псал тыр», «Гіс то рыя пра 

Вар ла а ма і Іа са фа» і інш. Кні гі вы зна ча лі ся свое асаб-

лі вым гра фіч ным афарм лен нем: ме лі дэ ка ры ра ва ныя 

ты туль ныя ліс ты, бы лі ба га та ўпры го жа ны за стаў ка мі, 

кан цоў ка мі, іні цы я ла мі, ілюст ра цы я мі і гер ба мі. У іх 

вы ка рыс тоў ваў ся лі ты на бор ны ар на мент. У 1676 го-

дзе аб ста ля ван не дру кар ні пе ра ве зе на на Дру кар скі 

двор у Маск ву.

1948 год — на ра дзіў ся (г. Ма гі лёў) Мі ка лай Ра-

ма на віч Пра кап чук, бе ла рус кі ву чо ны ў га-

лі не фі зі ка хі міі, ства раль нік бе ла рус кай на ву ко вай шко лы 

па праг на за ван ні ўлас ці вас цяў па лі мер ных ма тэ ры я лаў, 

член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі, док тар хі міч ных на вук, 

пра фе сар, за слу жа ны дзе яч на ву кі Бе ла ру сі. Аў тар больш 

як 600 на ву ко вых прац у га лі не хі міі, фі зі кі і тэх на ло гіі вы-

со ка ма ле ку ляр ных злу чэн няў.

1478 год — на ра дзіў ся То мас 

Мор, анг лій скі гу ма ніст, 

дзяр жаў ны дзе яч, адзін з за сна валь ні каў 

ута піч на га са цы я ліз му, пісь мен нік. Аў тар 

тво ра «Уто пія». У 2000-м аб' яў ле ны «вяр-

хоў ным за ступ ні кам» па лі ты каў і дзяр жаў-

ных дзея чаў све ту. Па мёр у 1535 го дзе.

1812 
год — на ра-

дзіў ся Чарлз 

Дзі кенс, анг лій скі пісь мен-

нік. Аў тар 15 ра ма наў, апо-

вес цяў і апа вя дан няў, не-

каль кіх п'ес («Па смя рот ныя 

за піс кі Пік вік ска га клу ба», 

«Пры го ды Олі ве ра Твіс та», 

«Кра ма ста ра жыт на сцяў», 

«Вя лі кія спа дзя ван ні», 

«Крош ка До рыт» і інш.). 

Па мёр у 1870 го дзе.

1906 
год — на ра дзіў ся Алег Кан стан ці на віч Ан-

то наў, са вец кі авія кан струк тар, ака дэ мік 

АН СССР, Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы. Пад яго кі раў-

ніц твам ство ра ны шэ раг пла нё раў і са ма лё таў, у тым 

лі ку шы ро ка фю зе ляж ны АН-22 («Ан тэй»). У 1983 го дзе 

рас пра ца ва ны АН-124 («Рус лан»), які змог пад ні маць у 

па вет ра да 150 тон гру зу. Па мёр у 1984 го дзе.

Зва нок ад мі ніст ра та ру 

гас ці ні цы:

— У вас не вы клю ча ец-

ца свят ло ў ну ма ры, па ста-

ян на гар ла па ніць тэ ле ві зар 

і ва да ў ван най цур чыць, 

як гэ та вы клю чыць?

— Ні як, у нас гас ці ні ца 

ты пу «ўсё ўклю ча на»!

Гэ та ўсё глуп ства, што 

жан чы не столь кі га доў, на 

коль кі яна вы гля дае. Жан-

чы не столь кі га доў, коль кі 

яна ка жа.

— Да ра гі, да вай па жэ-

нім ся, згу ля ем вя сел ле...

— Я не ха чу жа ніц ца, 

я ха чу ес ці!

— Дур нень кі, дык на вя-

сел лі і па ясі!

Вай ну пры ду ма лі ха лас-

тыя му жы кі, у якіх не бы ло 

ка на пы.
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Нех та ска жа, во, яшчэ і 

8 Са ка ві ка не хут ка, а яна 

ўжо пра за ля цан кі-лю бо-

шчы за вя ла. Не, тут не ра-

ман тыч ны са ка вік, тут зу сім 

дру гая на го да. Ня даў на ка-

ле га Але на Ляў ко віч на пі-

са ла, як му жы кі з Брэст чы-

ны да лі ся бе аб ла по шыць, 

лі чы, ні за грош... І вось 

вам — наш жа но чы ад каз 

Чэм бер ле ну. Ка бе та, ну зу-

сім па-дур но му, па па ла ся ў 

сет кі вір ту аль ных афе рыс-

таў. Ці ка ва? Дык слу хай це.

Жы ла-бы ла ў да во лі вя-

лі кім го ра дзе жан чы на. На 

пен сіі ўжо, але ж ні хто не 

дасць ёй яе шас ці дзе ся ці. 

Ся бе заў сё ды да гля да ла, 

фі гу ра ў па рад ку, да зда ро-

ва га ла ду жыц ця ся бе пры-

ву чы ла з ма ла до сці. Ча го не 

ха па ла, дык гэ та хі ба толь кі 

кры шач ку шчас ця ў жыц ці. 

Ну, яго хо чац ца ўсім і заў-

сё ды. На се ры я лы ця пер 

у яе ча су ха пае, а там, як 

пра ві ла, ге ра і ня зна хо дзіць 

у фі на ле свай го ры ца ра: 

моц на га, на дзей на га, ба га-

та га. У свя до мас ці яно не як 

па ці ху ад клад ва ец ца, што 

шчас це маг чы мае, трэ ба 

толь кі ве рыць, ча каць.

Вось і ча ка ла, тым ча сам 

у са цы яль ных сет ках вя ла 

ак тыў ную пе ра піс ку. Ад-

ной чы ў «Ад на клас ні ках» 

па зна ё мі ла ся з вы со ка па-

стаў ле ным чы нам аме ры-

кан скай ар міі. Ёй на пі саў 

ні ма ла ні мно га — ге не рал 

уз бро е ных сіл ЗША. На пі-

саў, праў да, праз гугл-пе-

ра клад чык. І та кім ра ман-

ты кам у ду шы ён ака заў ся, 

та кія ўзнёс лыя сло вы пра 

ка хан не і ча кан не су стрэ чы 

га ва рыў... Су стрэ ча ад клад-

ва ла ся, та му што бра вы ге-

не рал, як ака за ла ся, ва юе 

ў Сі рыі, ча кае толь кі за кан-

чэн ня кант рак та, каб кі нуць 

усё к чор ту ды ру шыць у не-

вя до мую Бе ла русь да пры-

го жай жан чы ны. І як вы свет-

лі ла ся, яму да за вяр шэн ня 

та го са ма га кант рак та яшчэ 

і не пла цяць.

Вось тут бы ёй і за ду-

мац ца, што вы гля дае кры-

ху дзіў на, ка лі ге не рал ар-

міі са май ма гут най у све це 

кра і ны, да та го ж зна хо дзя-

чы ся на вай ско вай апе ра цыі 

ў «га ра чай кроп цы», не мае 

трох сот до ла раў на дроб-

ныя рас хо ды. Але яна ўжо 

не за дум ва ла ся, яна сла ла 

і 300, і 400, і ты ся чу. А ка-

лі свае збе ра жэн ні скон-

чы лі ся, па зы чы ла ў бра та. 

Праў да, брат не прос та так 

па зы чыў, а пас ля та го, як 

сяст ра ад пі са ла яму сваю 

ква тэ ру. Та ды ёй усё зда-

ва ла ся дра бя зой. І на вош-

та ней кая ма ла га ба рыт ная 

двух па ка ёў ка ў бе ла рус кім 

го ра дзе аме ры кан скай ге-

не ра лі се?

Уся го яна пе ра вя ла ка-

ля 13 ты сяч до ла раў афе-

рыс там, якія па це шы лі ся з 

адзі но кай жан чы ны. По тым 

і за яву ў мі лі цыю на пі са ла, 

але знай сці іх ця пер на ўрад 

ці маг чы ма. Пе ра піс ка вя-

ла ся з пад роб ных ста ро нак. 

Мо жа, вір ту аль ныя зла дзеі 

ся дзе лі на су сед няй ву лі цы, 

а мо жа, дзей ні ча лі дзе-не-

будзь з Но вай Зе лан дыі. 

У ін тэр нэ ту, як вя до ма, ме-

жаў ня ма.

А на шай ге ра і ні за ста-

ец ца ся дзець і на ра каць на 

сваю не абач лі васць. Зра зу-

ме ла, што гэ тыя афе рыс ты 

доб рыя псі хо ла гі і ўме юць 

на ма цаць са мае ўраз лі вае 

мес ца ў ду шы ча ла ве ка ды 

пад ча піць на кру чок сва ёй 

вы га ды. Але ж усё роў на 

дзіў на, як ста лая жан чы на 

ні ра зу не па спра ба ва ла 

ўклю чыць маз гі. Ну хоць бы 

пал коў ні кам на зваў ся, а то 

ад ра зу ге не ра лам. А ёй ні бы 

баль зам на ду шу. Зу сім як 

у лю бі мых се ры я лах: пры-

ехаў у фор ме на за меж ным 

бліс ку чым аў та ма бі лі ты сяч 

за сто до ла раў і па мчаў на-

су страч но ва му жыц цю на 

зайз драсць бурк лі вым сяб-

роў кам, веч на не за да во ле-

ным сва я кам ды роз ным 

ня доб ра зыч ліў цам.

А вось ця пер яны яхід на 

па смя юц ца, па пы та юць, ці 

не чу ла яна пес ню з рэ пер-

ту а ру Пу га чо вай пра са-

праўд на га пал коў ні ка, які 

да му сэр ца час та ваў кань я-

ком у рэ ста ра не за яе кошт. 

Ды што ўжо га ва рыць. Мне 

аса біс та шка да ста ла гэ-

тую жан чы ну, ка лі пра чы-

та ла пра ра да вы з пунк ту 

гле джан ня пра ва ахоў ні каў 

вы па дак у мі лі цэй скай звод-

цы. Там жа, да рэ чы, бы ла 

ін фар ма цыя пра дзяў чы ну, 

якая за абя ца ны бяс плат-

ны ма біль нік па сла ла сваё 

фо та, дзе яна аго ле ная да 

по яса. На ту раль на, з дзеў кі 

ста лі па тра ба ваць гро шы. 

І ўсё гэ та зу сім не смеш на. 

Бо ка лі на шы лю дзі та кія 

без аба рон ныя ў сва ёй да-

вер лі вас ці ней ка му там вір-

ту аль на му су раз моў ні ку, 

то на прош ва ец ца дум ка, 

што та кі мі людзь мі вель мі 

лёг ка ма ні пу ля ваць. Та го, 

хто не пры вык ду маць аль-

бо, як ця пер мод на вы каз-

вац ца, не за ма роч ва ец ца, 

каб па ва ру шыць зві лі на мі, 

заў сё ды лёг ка схі ліць на 

свой бок. А яшчэ смя я лі-

ся, ка лі ад ной чы вя до мы 

па лі тык су сед няй кра і ны 

у пе рад вы бар ным за па ле 

агу чыў ло зунг: «Кож най 

ба бе — па му жы ку». Інакш 

ка жу чы: «Лю дзям трэ ба 

га ва рыць тое, што яны хо-

чуць чуць», — так ву чы ла 

ўжо па мя нё ная сён ня Ала 

Ба ры саў на. І не ка то рыя не 

без пос пе ху га во раць пры-

ем нае лю дзям за іх, лю дзей, 

гро шы.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Не фар матНе фар мат

Дзе ж ты хо дзіш, муж чы на, 
той са праўд ны пал коў нік?


