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І ДАР СТВА Ў СЯМ'І. Сён ня 
пас ля рэ гіст ра цыі шлю бу 

ў за гсе ма ла дых на па ро зе 
ста лоў кі ці рэ ста ра на ма ла-
дых су стра ка юць баць кі з 
«хле бам-сол лю». І аба вяз ко-

ва зной дзец ца «ўсё знай ка», які дасць «муд рую» па ра ду: «Хто 
боль шы ка ва лак ад ку сіць, той га лоў ным бу дзе ў сям'і». Да зво лім 
са бе на га даць асоб ныя «пра піс ныя» іс ці ны з по бы ту бе ла ру саў: 
гас па да ром, або га ла вой, у сям'і заў сё ды быў муж чы на.

Вы хо дзя чы за муж, дзяў чы на, аба пі ра ю чы ся на во пыт 
жыц ця дзей нас ці сям'і, у якой яна на ра дзі ла ся, за га дзя ве да-
ла і ра зу ме ла, што ўсё жыц цё яна бу дзе за му жам, г.зн. «за 
му жам», іс ці сле дам за ім як ніт ка за ігол кай. Ці па трэб на ў 
та кім ра зе са мым па ра дак саль ным чы нам, пуб ліч на ад бі раць 
ў муж чы ны тое, што на ка на ва на Бо гам: па жыц цё вы аба вя зак 
і кло пат аб за ха ван ні і ма тэ ры яль ным за бес пя чэн ні сям'і?

Ра зам з тым за ўва жым, што ў аб ра да вай прак ты цы на-
ша га на ро да ўсё ж бы лі не ка то рыя ры ту аль ныя дзе ян ні, 
скі ра ва ныя на вы ра шэн не праб ле мы ся мей на га лі дар ства. 
На прык лад, лі чы ла ся, што пе ра ва га бу дзе за тым, хто пер-
шым ста не на руч нік у хра ме пад час вян чан ня: «Хто, ста но-
вя чы ся пад вя нец, пер шы сту піць на пад нож нік, той бу дзе ў 
до ме за га лоў на га».

Асаб лі вай да лі кат нас цю і вы тан ча нас цю (!) вы лу ча ла ся 
праб ле ма лі дар ства ў час, ка лі ма ла дыя за хо дзі лі за вя сель ны 
стол. Сват звяз ваў ма ла дым ру кі і па рай вёў да ста ла. Пер шым 
ўсё ж та кі ішоў жа ніх. Але як толь кі ма ла дыя се лі, ня вес та бра ла 
па дол сва ёй су кен кі і быц цам між ін шым кла ла яго на ка ле ні 
жа ні ха. Ка лі жа ні ху за га дзя ні чо га не па ве да мі ла пра гэ тую хіт-
расць ма ці або ба бу ля, то ён і не зда га да ец ца, што тым са мым 
«рас пі саў ся» ў сва ёй пад па рад ка ва нас ці жон цы. Ка лі ж жа ніх 
ве даў аб сут нас ці «пра ва ка цыі» ня вес ты, то браў па дол і аку-
рат на скід ваў яго з ка ле няў, маў ляў, не на та го на ско чы лі.

Лі дар ства жа ні ха або ня вес ты вы зна ча лі яшчэ пад час 
вы ку пу ва рот. На два ры ста ві лі стол, ка ля яко га «...су стра ка-
юц ца стар шыя сва ты — ня вес цін і жа ні хоў. Кож ны тры мае на 
руч ні ку ка ра вай... Сва ты зда роў ка юц ца, по тым, жар ту ю чы, 
па ды ма юць свае ка ра ваі:

— Мой ка ра вай вы шай!
— Мой ка ра вай вы шай!
Зда ра ла ся, што сва ты ўзбі ра юц ца з ка ра ва я мі на ват на 

плот. Чый ка ра вай вы шэй шы, та му больш го на ру. Лі чы ла ся, 
што ка лі ма ла до га ка ра вай вы шэй шы, дык яго бу дзе верх па 
жыц ці, а ка лі ма ла дой — на ад ва рот. З ня вес ці ным ка ра ва ем 
на су страч сва ту ня рэд ка вы хо дзіць сва ха. І ка лі яна па ды ме 
свой ка ра вай вы шэй, сват ха пае яе за спад ні цу: «Ня го жа, 
— га во рыць ён, — жан чы не браць верх»... Сва ты ўрэш це 
мі ра цца, звяз ва юць бе лай хус тач кай два ка ра ваі».

Як ба чым, тай ная спру жы на аб ра да ва га пад тэкс ту дзей ні ча-
ла, але не гвал тоў на, аб раз лі ва і пуб ліч на, а да лі кат на і сціп ла.
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11 студзеня 2016 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.
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12 студзеня 2016 г.

Фота Аляксандра ШАБЛЮКА.Фота Аляксандра ШАБЛЮКА.

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 9.23 17.13 7.50
Вi цебск — 9.20 16.55 7.35
Ма гi лёў — 9.13 17.03 7.50
Го мель — 9.02 17.07 8.05
Гродна — 9.37 17.29 7.52
Брэст — 9.30 17.38 8.08

Iмянiны
Пр. Марыі, Давыда, Іосіфа, 
Макара, Якава.
К. Таццяны, Чаславы, 
Аркадзя, Часлава.

Месяц
Маладзік 10.01—16.01.

Месяц у сузор’і Вадалея.
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ад Янкі Крука і Аксаны Катовіч

Ке са ра ва ся чэн не — 15 
хві лін.

Вы да лен не апен дык са — 
30 хві лін.

Аор та ка ра нар нае шун та-
ван не сэр ца — 4 га дзі ны.

Жон ка пай шла ў цы руль-
ню — 4,5 га дзі ны.

— Мі лы, ты мя не ка ха еш?
— Ну па ду май са ма, ці стаў 

бы я ў ня лю бай жан чы ны прос-
та так 20 га доў на ка на пе ля-
жаць?..

Мы з жон кай па зна ё мі лі-
ся пры не звы чай ных аб ста-
ві нах. Я ішоў, ні чо га не па да-
зра ю чы, па цём ным за вул ку, 
а яна ў вя сель най су кен цы з 
бля шан кай хла ра фор му ча-
ка ла за ра гом.

— Я дрэн ны псі хо лаг, так?
— Так, спа чат ку трэ ба вы-

слу хаць па цы ен та, і толь кі по-
тым смя яц ца.

У вы ні ку вы бу ху на лі кё-
ра га рэ лач ным за вод зе ўсё 
жы вое ў ра ды у се 3 км па тра-
буе пра ця гу бан ке та.

Зі ма, на пры пын ку ста іць 
за ду бе лы му жык. Зуб зу ба 
па га няе... Па ды хо дзіць да яго 
ма лы:

— Дзядзь ка, коль кі ча су?
— Улет ку, хлоп чык, усё 

улет ку!

Ка лі ты са мы сме лы, 
спрыт ны, ра зум ны, зна ход лі-
вы і ўме еш вы дат на спя ваць 
— ідзі да до му. Ты п'я ны!

12 СТУ ДЗЕ НЯ

1862 год — вый шаў пер шы ну мар га зе ты «Му жыц кая 
праў да». Гэ та бы ла пер шая га зе та на бе ла рус-

кай мо ве (дру ка ва ла ся ла цін кай). Вы да ва ла ся ў 1862-1863 
гг. К. Ка лі ноў скім, Ф. Ра-
жан скім, В. Уруб леў скім, 
С. Сан гі ным. Вый шла 7 ну-
ма роў. Асоб ныя ну ма ры з 
не ка то ры мі зме на мі дру ка-
ва лі ся паў тор на. Га зе та вы-
да ва ла ся на Гро дзен шчы не 
ў вы гля дзе ліст коў не вя лі ка-
га фар ма ту, рас паў сюдж ва-
ла ся ў Бе ла ру сі, а так са ма ў 
Літ ве і Лат віі. Кож ны ну мар 
пад піс ваў ся «Ясь ка — гас па дар з-пад Віль ні». Асвят ля ла пе ра-
важ на пы тан ні зям лі і во лі, па лі тыч най і са цы яль на-эка на міч най 
ня роў на сці, пра во дзі ла ідэю ўсе агуль най уз бро е най ба раць бы 
за леп шае жыц цё і сва бо ду, ад стой ва ла пра ва бе ла ру саў на 
са ма стой нае па лі тыч нае і куль тур нае раз віц цё. Сва ім змес там, 
вост рай са цы яль най на кі ра ва нас цю га зе та пры кмет на пе ра-
гу ка ла ся з тво ра мі рус кай агі та цый най лі та ра ту ры та го ча су. 
Мо ва «Му жыц кай праў ды» на род ная, эма цый ная, воб раз ная з 
фальк лор най сім во лі кай. Га зе та ста я ла ля вы то каў пуб лі цыс-
тыч на га жан ру но вай бе ла рус кай лі та ра ту ры.

1876 год — 140 га доў та му на ра дзіў ся Джэк Лон дан, 
аме ры кан скі пісь мен нік. Аў тар апо вес ці «Кліч 

прод каў», збор ні каў апа вя дан няў «Сын ваў ка», «Лю боў да 
жыц ця», ра ма наў «Мар скі воўк», «Жа лез ная пя та», «Мар цін 
Ідэн» і ін шых.

1951 год — на ра дзіў ся (вёс ка Ся мі гос ці чы Сто лін ска га 
ра ё на) Аляк сей Мі хай ла віч Літ він, бе ла рус кі гіс-

то рык, док тар гіс та рыч ных на вук (2003), пра фе сар (2005). 
У 1973 го дзе скон чыў БДУ. У 1975-1984-м пра ца ваў у Ін сты-
ту це гіс то рыі пар тыі пры ЦК КПБ, з 1987-га — у Ін сты ту це 
гіс то рыі НАН Бе ла ру сі. Да сле дуе ва ен ную гіс то рыю Бе ла ру сі 
пе ры я ду 1-й і 2-й су свет ных вой наў, пад поль ную і пар ты зан-
скую ба раць бу, ва ен нае бу даў ніц тва ў Бе ла ру сі, праб ле мы 
су пра цоў ніц тва і ка ла ба ра цы я ніз му ў ва ен ныя га ды, пы тан ні 
між дзяр жаў ных і між на цы я наль ных ад но сін. Адзін з аў та раў 
вы дан ня «Усе на род ная ба раць ба ў Бе ла ру сі су праць ня мец-
ка-фа шысц кіх за хоп ні каў у га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны», 
«На ры саў гіс то рыі Бе ла ру сі» і інш.

М. РУД КОЎ СКІ, па эт:
«Ка лі я і на ве кі аня мею, мя не ва ўсім ма ту ля зра зу мее».

Цяж ка не па га дзіц ца са спа да ром 
Дзю ка нам у тым, што са мае важ-
нае ў хар ча ван ні — гэ та на строй. 
Зда ец ца, пры чым тут гэ та? Усё 
прос та. Лю бы ча ла век заў сё ды 
імк нец ца да та го, каб яго жыц цё 
бы ло пры ем ным і пры но сі ла за да-
валь нен не. Ёсць не каль кі сі ту а цый, 
ка лі ў ча ла ве ка вы пра цоў ва ец ца 
се ра та нін — гар мон шчас ця, які дае 
нам жа дан не жыць. Мож на ска заць, 
што да на сы чэн ня ар га ніз ма се ра-
та ні нам, а зна чыць, да ад чу ван ня 
шчас ця вя дуць... 10 дзвя рэй.

1. Ежа. Ка лі мы не ядзім, то гі нем. У 
бія ла гіч ным сэн се гэ та жыц цё ва важ-
на, і за ежу пры ро да нас уз на га родж вае 
па чуц цём за да валь нен ня: у ар га ніз ме 
вы пра цоў ва ец ца се ра та нін.

2. Секс. Гэ та не толь кі тое, што мае 
да чы нен не да лож ка, але і ў больш шы-
ро кім сэн се — ка хан не, пя шчо та, доб рыя 
ста сун кі па між дзець мі і баць ка мі і г.д.

3. Ула да. На ша ста но ві шча ў гра мад-
стве, на шы ка рыс насць і каш тоў насць 
для све ту.

4. Жыл лё. Мес ца, дзе мы ў бяс пе цы, 
на шы сям'я і ма ё масць. Мы ад чу ва ем 
са праўд нае шчас це, ка лі мес ца, дзе жы-
вём, пры го жае і спа кой нае.

5. Це ла. Ка лі яно ру ха ец ца і ка лі мы 
аб ім кла по цім ся, гэ та пры но сіць за да-
валь нен не. У гэ тым сэн се на шы мозг і 
це ла — са юз ні кі.

6. Пры ро да. Мы ёй на ле жым. Та му 
нам не аб ход на гу ляць у ле се, да кра нац-

ца да дрэў, тры маць жы вёл, на ват ка лі 
мы жы вём у ме га по лі се.

7. Па чуц цё, што мы на ле жым да сва-
ёй гру пы. Нам пры ем на атрым лі ваць яе 
ад аб рэ нне, з гэ тай пры чы ны, на прык лад, 
мы пры трым лі ва ем ся мо ды.

8. Гуль ні, за ба вы. Ча ла век па ві нен 
гу ляць не за леж на ад уз рос ту. Дзі ця, гу-
ля ю чы, ву чыц ца жыць, але і да рос ла га 
гуль ня мно га му мо жа на ву чыць.

9. Ду хоў насць. Для не ка га гэ та ве ра 
ў Бо га або ў ней кую най вы шэй шую сі-
лу, для ін шых — ма раль ныя прын цы пы, 
муд расць і ад чу ван не, што вы звя за ны з 
не чым, што вы шэй шае за вас.

10. Пры га жосць. Тут і без тлу ма чэн-
ня зра зу ме ла, што без яе ні як.

Ка лі ўсе гэ тыя дзве ры ці боль шасць з 
іх вель мі доў га за ста юц ца за чы не ны мі, 

ча ла век для ад чу ван ня па чуц ця шчас ця 
на кі роў ва ец ца да той, што ад чы ня ец ца 
най прас цей за ўсё, — да ежы! Так што як 
ма га час цей пра вя рай це свае «дзве ры», 
ці не за чы ні ла іх скраз ня ком. І та ды вы 
ра дзей бу дзе це ста яць ля спус то ша на га 
ха ла дзіль ні ка...

Дроб ныя не сак рэ тыДроб ныя не сак рэ ты  ��

ПРЫ ЕМ НАЯ КАМ ПА НІЯ: 
СЁМ ГА І АВА КА ДА

Су свет на вя до мы ды е то лаг 
П'ер Дзю кан — пра тое, як пра вес ці 

свя ты з за да валь нен нем 
і не здры га нуц ца, 

стаў шы пас ля на ва гі

Што яшчэ, 
па мер ка ван ні Дзю ка на, 
да зво ліць не па таў сцець 
пас ля свя точ на га ста ла?

Дзве рэ чы. Пер шая — жуй це 
даў жэй. Дру гая — імк ні це ся быць 
з ты мі, ка го лю бі це. Ка лі мы ядзім з 
пры ем ны мі нам людзь мі, мы шмат-
ра зо ва па мна жа ем за да валь нен не. 
І та ды ў нас не ўзні кае жа дан ня на-
кід вац ца на ежу.
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