
8 ЛЮ ТА ГА

1590 год — на схо дзе ў ра ту шы 

прос тыя мін скія мя шча не 

па ста на ві лі раз у тры га ды абі раць бур-

га міст ра і двух яго па моч ні каў на пер-

шы і яшчэ двух бур га міст раў і ча ты рох 

па моч ні каў на на ступ ныя два га ды. Тым 

са мым па він ны бы лі быць лік ві да ва ны час тыя і пра цяг лыя 

вы ба ры га рад ской ула ды, ня ўва га абра ных на ка рот кі 

тэр мін бур га міст раў да га рад ской ма ё мас ці, не бяс пе ка 

не спа кою ся род на сель ніц тва.

1810 год — на ра дзіў ся Іван Фа міч Хруц кі, бе-

ла рус кі мас так, ака дэ мік жы ва пі су (1839). 

Скон чыў фа куль тэт сва бод ных 

мас тац тваў По лац ка га езу іц ка га 

ка ле гіу ма, Пе цяр бург скую ака дэ-

мію мас тац тваў. Твор часць звя за-

на з мас тац кім жыц цём Бе ла ру сі, 

Ра сіі і Літ вы. Пра ца ваў у жан рах 

на цюр мор та, парт рэ та, пей за жа, 

ін тэр' ера ў тра ды цы ях ака дэ міч най шко лы. Пі саў так са ма 

ін тэр' еры, рас піс ваў іка на ста сы ў цэрк вах і са бо рах Віль ні 

і Коў на. Яго пра цы за хоў ва юц ца ў Трац ця коў скай га ле рэі, 

Рус кім му зеі, На цы я наль ным мас тац кім му зеі Бе ла ру сі.

1860 год — на ра дзіў ся Пётр Ге ор гі е віч Кам-

бу раў, бе ла рус кі ар хі тэк тар. Прад стаў нік 

ра ман тыз му. З 1887 го да пра ца ваў у Ма гі лё ве, у 1895—

1914 гадах — га лоў ным ар хі тэк та рам. Па бу да ваў га-

рад скі тэ атр, жа но чае епар хі яль нае ву чы лі шча, банк, 

шмат жы лых да моў і куль та вых бу дын каў у Ма гі лё ве і 

Ма гі лёў скай воб лас ці.

1960 год — на ра дзіў ся Анд рэй Анд рэ е віч Ду-

шач кін, ак цёр, за слу жа ны ар тыст Бе ла ру сі 

(2004). З 1981 го да пра ца ваў у На цы я наль ным ака дэ міч-

ным тэ ат ры імя Мак сі ма Гор ка га. Ся род ро ляў: Га ра цый 

(«Гам лет» Уіль я ма Шэкс пі ра), Ця цін, Мі ка лай («Ягор Бу-

лы чоў і ін шыя», «Дзі ва кі» Мак сі ма Гор ка га) і ін шыя. Зды-

ма ец ца ў кі но. Аў тар кніг паэ зіі «Па той бок люс тэр ка», 

«Ад люст ра ван не», «Ліс ты ме ся ца».

1600 год — суд ін кві зі цыі вы нес 

пры суд Джар да на Бру на, 

які пад ля гаў «са ма му мі ла сэр на му па ка-

ран ню і без пра ліц ця кры ві», што азна ча-

ла спаль ван не на вог ні шчы. У ад каз асу-

джа ны за явіў: «Ве ра год на, вы з боль шым 

стра хам пра маў ля е це пры суд, чым я вы слу хоў ваю яго».

1815 год — у Ве не прад стаў ні ка мі Вя лі ка бры та ніі, 
Ра сіі, Шве цыі, Фран цыі, Іс па ніі, Пар ту га-

ліі, Пру сіі і Аў стрыі пад пі са на Дэк ла ра цыя аб спы нен ні 
гандлю цем на ску ры мі як звы чаю, га неб на га для Еў ро пы 
і аб раз лі ва га для ча ла вец тва.

1900 год — на ра дзіў ся Леў 

Ва сіл е віч Ус пен скі, рускі 

пісь мен нік, ме му а рыст. Аў тар кні гі 

«Сло ва пра сло вы», на ву ко ва-па пу ляр-

ных кніг аб рус кай мо ве, апо вес цяў і 

апа вя дан няў.

1925 год — на ра дзіў ся Джэк 

Ле ман, аме ры кан скі кі-

на ак цёр («Ква тэ ра», «У джа зе толь кі 

дзяў ча ты», «Вя лі кія гон кі»). Во сем ра зоў вы лу чаў ся на 

атры ман не ўзна га род Аме ры кан скай кі на ака дэ міі і двой-

чы атрым лі ваў «Ос кар» як леп шы ак цёр (1974, 1983).

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Марыі, Антона, 
Аркадзя, Івана, Іосіфа, 
Пятра, Сямёна, Фёдара.

К. Гераніма, Пятра, Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.44 18.03 9.19

Вi цебск — 8.38 17.49 9.11

Ма гi лёў — 8.35 17.54 9.19

Го мель — 8.26 17.55 9.29

Гродна — 8.59 18.19 9.20

Брэст — 8.55 18.24 9.29

Месяц
Першая квадра 

2 лютага.

Месяц у сузор’і Льва.

УСМІХНЕМСЯ

Мац ней шае за жа но-

чую ці каў насць мо жа быць 

толь кі жа но чае жа дан не 

па дзя ліц ца сак рэ там...

На ват ка лі ў вас на кух ні 

элект рыч ная плі та, будзь це 

га то выя да та го, што ў адзін 

цу доў ны дзень у ва шу ква тэ ру 

па тэ ле фа ну юць лю дзі, якія за-

хо чуць пра ве рыць спраў насць 

га за ва га аб ста ля ван ня.

Ка лі ёсць на вуш ні кі для 

ма біль на га тэ ле фо на, то 

ча му не пры ду маць на рот-

нік? Ся дзіць чу вак по бач 

у слу хаў ках і на рот ні ку і 

ту ды што-не будзь сваё ка-

жа. А ты ні чо га і не чу еш. 

Ся дзіш, у акен ца аў то буса 

гля дзіш. У ці шы ні. І не ве-

да еш, што ён сён ня еў, 

і не зда гад ва еш ся, якая 

Ма рын ка за ра за.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

АВЕН. Ты дзень па ды хо-

дзіць да но вых рас па чы-

нан няў, да рэа лі за цыі даў-

но за ду ма на га. Ву чы це ся 

ша на ваць свой час. Не за бы вай це ся 

пра жы выя зно сі ны з бліз кі мі. Па спра-

буй це не ўшчам ляць ін та рэ сы парт нё-

раў і ка лег па пра цы. Доб ры час для 

па вы шэн ня ўзроў ню пра фе сі я на ліз му. 

Не аб ход на быць вель мі ўваж лі вы мі, 

на ват скру пу лёз ны мі, каб не да пус-

каць па мы лак.

Ц Я  Л Е Ц .  Па шан цуе ў 

спра вах, у якіх не аб ход на 

пра явіць іні цы я ты ву, на по-

рыс тасць і ра шу часць. Мо-

жа з'я віц ца шанц пе ра тва рыць са пер-

ні каў у са юз ні каў і атры маць пос пех 

ва ўсім, чым трэ ба бу дзе зай мац ца. 

Толь кі не вар та спра чац ца з сяб ра мі 

і ка ле га мі. Па спра буй це па ды сці да 

роз на га лос сяў твор ча і пра ду хі ліць 

кан флікт. На вед ван не сум на га, на 

ваш по гляд, ме ра пры ем ства ў ня дзе-

лю мо жа стаць па чат кам са праўд най 

ра ман тыч най гіс то рыі.

БЛІЗ НЯ ТЫ.  Доб ра не 

толь кі бу да ваць пла ны на 

бу ду чы ню, але па ці ху па-

чы наць іх рэа лі зоў ваць. 

Атры ма ец ца на ват тое, 

пра што вы даў но ма ры лі, але ўжо 

стра ці лі над зею, што гэ та спраўдзіцца. 

Не мя няй це свай го пунк ту гле джан ня 

каб да га дзіць ка му-не будзь. Вы ма е це 

пра ва ду маць не так, як ін шыя. Кан-

так туй це, лю бі це, тва ры це.

РАК.  Не аб ход на пра ду-

маць і ра цы я на лі за ваць 

ме та ды ра бо ты, па спра-

буй це не мар на ваць ліш-

нія сі лы на мі тус ню і пус тыя зно сі ны. 

І вы змо жа це мно га га да маг чы ся. 

Толь кі важ на не ства раць пе ра гру-

зак. У се ра ду атры ма е це па цвер-

джан не, што мэ та абра на ва мі ўда-

ла і мож на са бой га на рыц ца. Ка лі 

хтось ці па про сіць да па мо гі, не ад-

маў ляй це ся, але і не пры май це груз 

чу жых праб лем на свае пле чы. У вы-

хад ныя па спра буй це не ду маць аб 

праб ле мах.

Л Е Ў .  Па спра  буй  це 

менш га ва рыць і больш 

дзей ні чаць, ува саб ляць 

за ду ма нае ў жыц цё. І не 

спра чай це ся з на чаль ствам. Пры-

свя ці це до му і бліз кім лю дзям больш 

ча су, гэ та да зво ліць ім пра дэ ман-

стра ваць сваю лю боў да вас. Будзь-

це больш стры ма ны мі, вы яў ля ю чы 

свае эмо цыі, рэ гу люй це да зі роў ку, 

бо на ступ ствы мо гуць быць не прад-

ка заль ны мі.

Д З Е  В А .  Цал кам іма-

вер на, што вы ад кры е це 

для ся бе но выя сфе ры 

дзей нас ці і па зна ё мі це ся 

з людзь мі, якія ста нуць парт нё ра мі і 

сяб ра мі. Ве цер пе ра мен ус пры ме це з 

ра дас цю, бо мер нае жыц цё ві да воч-

на ста ла да ку чаць. Пры слу хоў вай це ся 

да мер ка ван ня на ва коль ных, гэ та да-

зво ліць зра біць каш тоў ныя вы сно вы, 

атры маць слуш ную па ра ду. Ад моў це-

ся ад кан сер ва тыў нас ці і стэ рэа ты-

паў. У вы хад ныя не за ста вай це ся ў 

адзі но це.

ША ЛІ.  Вы не пры мі це ні-

я кіх аб ме жа ван няў. Вам 

не аб ход на не за леж насць 

ва ўсім: і ў дум ках, і ў спра-

вах, і ў дзе ян нях, а са мае га лоў нае — 

у ра шэн нях. Але ка лі бу дзе це за над та 

бес кам пра міс ныя, то ве ра год ныя кан-

флік ты. Пра яві це так тоў насць і дып-

ла ма тыч насць. Пра но выя ідэі лепш 

па куль ні ко му не рас каз ваць, час яшчэ 

не прый шоў.

СКАР ПІ  ЁН.  Ва шы фан-

та зіі і за ду мы мо гуць за-

вес ці да во лі да лё ка. Ці га-

то выя да та го, каб яны ста-

лі рэ аль нас цю? На гэ тым тыд ні су свет 

бу дзе схіль ны чы таць ва шы дум кі, і, 

жар там, рэа лі зоў ваць іх у ад воль ным 

па рад ку. У се ра ду і пят ні цу ў вас бу-

дуць уда лыя пе ра мо вы і пры ем ныя су-

стрэ чы. Па дзеі, якія мо гуць ад быц ца 

ў кан цы тыд ня, па ка жуць, што лю быя 

ва шы ма ры здзяйс няльныя.

СТРА ЛЕЦ.  За хоў вай це 

ідэі і пла ны ў тай не, каб яны 

рэа лі за ва лі ся. Па жа да на 

раў на мер на чар га ваць пра цу і ад па-

чы нак. Пры слу хоў вай це ся да ся бе, па-

спра буй це па збя гаць лю бых сі ту а цый, 

якія зда юц ца су мніў ны мі. У пра цоў ных 

зно сі нах вар та пра яў ляць дып ла ма-

тыч насць і эма цы я наль ную раў на ва гу. 

Пра ца мо жа па глы нуць за над та шмат 

ча су і сіл на ват у вы хад ныя, за тое пры-

ня се пры бы так.

КА ЗЯ РОГ.  У па чат ку і 

кан цы тыд ня мо гуць уз нік-

нуць на пру жа ныя сі ту а цыі, 

та му вы яў ляй це ра зум ную 

асця рож насць. Не да вай це ад каз ад-

ра зу, вазь мі це час на роз дум. У аў то-

рак з'я віц ца маг чы масць вы ра шыць 

праб ле му, але для ўда ла га за вяр шэн-

ня спра вы не аб ход на скан цэнт ра вац-

ца і пас ля доў на пе ра адоль ваць пе-

ра шко ды. Па спра буй це не вы пус ціць 

маг чы мас ці, якія з'я вяц ца ў чац вер. 

Яны абя ца юць стаць ба за вы мі для да-

лей шай кар' е ры.

ВА ДА ЛІЎ.  Па ня дзе лак 

здзі віць аб ста ві на мі і не-

спа дзя ва ны мі па ва ро тамі 

па дзе яў, якія рас кры юць 

ва шы леп шыя якас ці. У аў то рак да вя-

дзец ца эк стран на за няц ца на за па ша-

ны мі спра ва мі. У кан цы тыд ня маг чы-

мы пе ра ме ны, да якіх вы псі ха ла гіч на 

не пад рых та ва ныя. Але не вар та ба-

яц ца ўся го но ва га. У вы хад ныя доб ра 

бы ло б пры вес ці свой дом у па ра дак, 

вы зва ліць ад хла му ся бе і бліз кіх лю-

дзей, але не вар та ра біць гэ та без іх 

ве да ма.

РЫ БЫ.  На гэ тым тыд ні ў 

вас ві да воч на бу дзе пра-

соч вац ца імк нен не аха-

піць не аб сяж нае. Прак тыч на ў лю бой 

сфе ры вас ча ка юць зме ны ў бок па-

ве лі чэн ня. Па шы рыц ца ко ла зно сін, 

уз нік нуць но выя аба вяз кі. Маг чы ма, 

з'я віц ца пры чы на, якая па клі ча ў да ро-

гу. Но выя зна ём ствы бу дуць спры яць 

пра фе сій на му пос пе ху. Не вы клю ча-

на, што ў пят ні цу да вя дзец ца вы дат-

ка ваць час і гро шы, каб да па маг чы 

сяб рам. У ня дзе лю па ста рай це ся за-

ха ваць раз важ лі васць і спа кой ды доб-

ра ад па чыць.
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