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УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 5.12 21.20 16.08
Вi цебск — 4.55 21.15 16.20
Ма гi лёў — 5.02 21.10 16.08
Го мель — 5.06 20.59 15.53
Гродна — 5.28 21.34 16.06
Брэст — 5.36 21.27 15.51

Iмянiны
Пр. Арсенія, Гаўрылы, 
Івана, Міхаіла, Сімона, 
Фёдара.
К. Валянціны, Валянціна, 
Міхала, Якуба, Рудольфа.

Месяц
Поўня 22 ліпеня.
Месяц у сузор’і Рыбы.

1840 год — на ра дзiў ся (вёс ка Азя ты, ця пер Жа бiн каў скi 
ра ён Брэсц кай воб лас цi) Юль ян Фа мiч Крач коў-

скi, бе ла рус кi фальк ла рыст, эт ног раф, ар хе о лаг, гiс то рык, 
пе да гог. У 1861 го дзе скон чыў Пе цяр бург скую ду хоў ную ака-
дэ мiю. Вы кла даў у Ма ла дзе чан скай на стаў нiц кай се мi на рыi, 
пра ца ваў iн спек та рам на род ных ву чы лi шчаў Туль скай гу бер нi 
(Ра сiя) i Вi лен скай на ву чаль най акру гi, ды рэк та рам По лац кай 
на стаў нiц кай се мi на рыi i Вi лен ска га на стаў нiц ка га iн сты ту та. 
У 1888-1902 га дах — стар шы ня Вi лен скай ар хеа ла гiч най ка-
мi сii. Да сле да ваў ся мей ныя i ка лян дар на-аграр ныя аб ра ды 
бе ла ру саў, збi раў бе ла рус кi фальк лор (пес нi, пры каз кi, ле-
ген ды, каз кi). Аў тар прац па гiс то рыi царк вы, да сле да ван няў 
«Вя сель ныя аб ра ды за ход ня рус кiх ся лян», «На ры сы по бы ту 
за ход ня рус ка га се ля нi на» i iн шых. Па мёр у 1903 го дзе.

1934 год — на ра дзiў ся фран цуз скi ка ме ды ёг раф Клод 
Зi дзi. Да 37 га доў ён пра ца ваў апе ра та рам-па ста-

ноў шчы кам, але по тым вы ра шыў па спра ба-
ваць ся бе ў рэ жы су ры i... зда быў су свет ную 
сла ву. Ма ла ка му з фран цуз скiх рэ жы сё раў 
на столь кi шан ца ва ла спа чат ку ў за цэн зу-
ра ным са вец кiм, а по тым i ў «сва бод ным» 
пост са вец кiм кi на пра ка це. Ме на вi та кар цi ны 
Кло да Зi дзi 70-80-х га доў сфар мi ра ва лi ў нас 
уяў лен не аб фран цуз скай кi на ка ме дыi. З iх 
мы па зна лi i па лю бi лi блiс ку чых зо рак: Луi 
дэ Фю не са i Ка лю ша, Ры ша ра i Бель ман-
до, Анi Жы рар до i Джэйн Бiр кiн i мно гiх iн шых. «На ва бран цы 
iдуць на вай ну», «Ён па чы нае зла вац ца», «Iн спек тар-ра зя ва», 
«Бан зай», «Ка ра лi жар ту», «Ад чы нi це, па лi цыя» . На пэў на, ня-
ма ча ла ве ка, якi б не па гля дзеў ха ця б ад ну з гэ тых ка ме дый 
Кло да Зi дзi. У 1990-х га дах Зi дзi па ста вiў лi рыч ную ка ме дыю 
«Ар лет» з Крыс та фе рам Лам бер там, экс цэнт рыч ную ка ме дыю 
«Астэ рыкс i Абел iкс су праць Цэ за ра» з Жэ ра рам Дэ па рд'ё, а 
так са ма шпi ён скую ка ме дыю «Та таль нае са чэн не». Апош нi з 
на зва ных фiль маў даў маг чы масць Джэй мсу Кэ ме ра ну зняць 
аме ры кан скi рэ мейк — iра нiч ны ба я вiк «Праў дзi вая хлус ня» з 
Ар ноль дам Швар цэ не ге рам i Джэй мi Лi Кёр цiс.

1937 год — на ра дзiў ся (го рад Мiнск) Дзмiт рый Бра нi-
сла ва вiч Смоль скi, кам па зi тар, пе да гог, пра фе-

сар, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сi (1975), на род ны 
ар тыст Бе ла ру сi (1987). Ся род тво раў: опе ры «Фран цыск 
Ска ры на», «Сi вая ле ген да»; ара то рыi «Мая Ра дзi ма», «Па-
эт», «Пес нi Хi ра сi мы»; сiм фо нii, iн стру мен таль ныя кан цэр ты, 
ва каль ныя цык лы i iн шыя тво ры. Пi ша пес нi, а так са ма му-
зы ку да кi на фiль маў, спек так ляў i ра дыё па ста но вак. Лаў рэ ат 
прэ мii Ле нiн ска га кам са мо ла Бе ла ру сi (1972), Дзяр жаў най 
прэ мii Бе ла ру сi (1980).

Ула дзi мiр КА РАТ КЕ ВIЧ, пра за iк, 
па эт, пуб лi цыст:

«За ду май ся над сур' ёз ным i ўсмiх нi ся жар ту. I ў жар це ад-
шу кай сур' ёз нае, а ў сур' ёз ным — цень усмеш кi».
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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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Па га ры зан та лі: Ежа. Пра жэк тар. Ра ке та. На пад. Ры са. Лі са. Рым. 
Эра. Алюр. Кон га. Акт. Фея. Ка ас. Джы гіт. Ля ка ла. Лу чы на. Лак. Мак. 
Па ліп. Арап. Дам ка. Ніл. Са ла. Са ла ка. Ва кал. Ар бат. Кадр. Ман ро. Кас-

ме ты ка. Па вер ты ка лі: Ліх та рык. Дол. Ува га. Сен цы. Гры ма са. Ша лі. 
На пал. Аер. Трак. Ні ва. Да яр ка. Па крас. Банк. Па эт. Чад ра. Аст ра. Трос. 
Дра фа. Пас. Мя жа. Ма як. Афа лі на. Юта. Ла пік. Бі сер. Смак. Лаг чы на.

Мі лі цыя ўжо два га ды не мо жа зла віць за ру ку 
ды рэк та ра ва зе лі на ва га за во да.

— Якая ў ця бе са ма ацэн ка?
— Так са бе. Мы, прын цэ сы, на род прос-

ты.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

— Цікава ў вас 
атрымліваецца! Раз забыў 

парасон — ідзі дадому 
мокры?!
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Футбол. Лі га чэм пі ё наўФутбол. Лі га чэм пі ё наў  ��

СПЫ НІ ЛІСЯ Ў КА РА ГАН ДЗЕ
Бе ла рус кі чэм пі ён не здо леў пе ра адо лець ка зах скі бар' ер у 
ква лі фі ка цыі Лі гі чэм пі ё наў.

Ка лі б нех та яшчэ год та му ска заў, што БА ТЭ не здо лее прай сці дру-
гі раўнд ква лі фі ка цыі, ні хто б у гэ та не па ве рыў. Але факт ёсць факт. 
Сціп лы ка зах скі «Шах цёр» з Ка ра ган ды ў двух су стрэ чах мі ні маль на 
пе ра мог дру жы ну Вік та ра Ган ча рэн кі.

Каб рэ абі лі та вац ца за хат няе па ра жэн не (0:1), «жоў та-бла кіт ныя» 
ме лі вы дат ныя маг чы мас ці: Ра дзі во наў у пры го жым скач ку тра піў у 
пе ра кла дзі ну, а Кры вец у са мы не аб ход ны мо мант не здо леў якас на 
вы ка наць пе наль ці. Ка ра ган дзін цы ад ка за лі прос та — го лам. Пас ля 
па мыл кі гал кі пе ра бе ла ру саў Гар бу но ва, які ня зграб на згу ляў да лё ка 
за ме жа мі штраф ной пля цоў кі, гас па да ры за коч ва лі мяч ужо ў пус тыя 
ва ро ты гас цей. Ці ка ва, што зра біў гэ та бе ла рус Ігар Зянь ко віч, які па-
чы наў свой фут боль ны шлях ме на ві та ў БА ТЭ...

— Не рэа лі за ва ны пе наль ці паў плы ва ў на ход су стрэ чы. Без умоў на, 
гэ та бы ло да дат ко вым уда рам па ка ман дзе: ка лі б мы за бі лі, гэ та раз-
гар ну ла б усю гуль ню — ка ман ды бы лі б у роў ных умо вах, — за сму чаў ся 
пас ля па ядын ку Вік тар Ган ча рэн ка, га лоў ны трэ нер БА ТЭ.

За ста ец ца толь кі ад зна чыць, што наш чэм пі ён упер шы ню з 2008 
го да не здо леў тра піць у асен нюю ста дыю еў ра куб каў.

Та рас ШЧЫ РЫ
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