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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.57 21.33 16.36
Вi цебск — 4.39 21.30 16.51
Ма гi лёў — 4.47 21.24 16.37
Го мель — 4.52 21.12 16.20
Гродна — 5.14 21.47 16.33
Брэст    — 5.23 21.39 16.16

ЗАЎТРА
На двор'е на заўт ра.

Дождж і даж джы. Ча сам даж джа-
выя даж джы і не вя лі кі дождж у ся рэ-
дзі не вя лі ка га даж джу з даж джу.

— На за ві мне по ры го да.

— Вяс на, во сень, зі ма.

— Ты на зваў толь кі тры, а дзе ж ле та?

— Мы ўсёй сям' ёй за да ва лі са бе гэ-
тае пы тан не сё ле та, між ін шым.

— Якую са мую страш ную фра-
зу мо жа па чуць муж чы на пад час 
cекcу?

— Да ра гі, я прый шла!

Ха чу ад па чы ваць. Прос та зва ліц ца 
ў зя лё ную тра ву і гля дзець на сон ца... 
Ля жаць так доў га-доў га, па куль не па-
клі чуць ес ці шаш лык.

15 ЛІПЕНЯ

1240 год — ад бы ла ся Не ўская біт ва — біт-
ва на ра цэ Ня ва па між на ўга род скім 

вой скам пад ка ман да ван нем кня зя Аляк санд ра Яра-
сла ві ча і швед скім вой скам. Аляк сандр Яра сла віч 
за пе ра мо гу і аса біс тую ад ва гу ў баі атры маў га на-
ро вую мя нуш ку «Не ўскі».

1410 год — не да лё ка ад вё сак Грун вальд, 
Та нен берг і Лад ві го ва (Ус ход няя 

Пру сія, су час ная Поль шча) ад бы ла ся Грун вальд-
ская біт ва, або Біт ва пад Грун валь дам па між злу-
ча ным вой скам Поль ска га Ка ра леў ства і Вя лі ка га 

Княст ва Лі тоў ска га і вой скам дзяр жа вы Тэў тон-

ска га ор дэ на. Поў ную пе ра мо гу, пас ля цэ ла га 

дня се чы, узя ло са юз нае вой ска Поль ска га Ка-

ра леў ства і Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га. За гі ну лі 

18 ты сяч ня мец кіх ры ца раў, во і наў і чэ ля дзі, яшчэ 

14 ты сяч бы лі ўзя ты ў па лон, а ўра та ва ла ся толь-

кі каля 1400 ча ла век. Бы лі ўзя тыя ўсе гар ма ты і 
52 сця гі кры жац ка га вой ска. Па лі тыч нае зна чэн-
не біт вы бы ло не бы ва лым у гіс то рыі Поль ска га 
Ка ра леў ства і ВКЛ — бы ла спы не на ня мец кая 
экс пан сія на пры бал тый скія і ўсход не сла вян скія 
зем лі і па кла дзе ны па ча так па лі тыч на му за ня па-
ду Тэў тон ска га ор дэ на. Эка но мі ка ВКЛ атры ма ла 
вы хад на бал тый скія ганд лё выя шля хі, а зна чыць, 
і ў Еў ро пу.

1882 год — Мін ская га рад ская ду ма пе-
ра на зва ла вул. Ба таль ён ную (ця пер 

Чыр во на ар мей ская) у Ско бе леў скую, у го нар ге не-
ра ла Ско бе ле ва, га на ро ва га гра ма дзя ні на Мін ска, 
ге роя вы зва лен ня Бал га рыі ад ту рэц ка га пры гнё-
ту.

1917 год — ка дэ ты вый шлі з Ча со ва га ўра-
да Ра сіі з-за на ме ру ле вых мі ніст раў 

пры знаць аў та но мію Укра і ны.

1923 год — ад кры ла ся пер шая ў Са вец кім 
Са ю зе рэ гу ляр ная па вет ра ная лі нія 

па марш ру це Маск ва — Ніж ні Ноў га рад.

1937 год — на ра дзіў ся Па рхі мо віч Эду ард 
Мі хай ла віч (г. п. Бя лы ні чы Ма гі лёў-

скай вобл.), бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ма шы на бу-
да ван ня, док тар тэх ніч ных на вук, пра фе сар. Аў тар 
на ву ко вых ра бот па кан такт най, ду га вой, га за элект-
рыч най звар цы і на плаў цы ва ўльтра гу ка вым по лі, 
ума ца ван ні і ад наў лен ні дэ та ляў ма шын.

1988 год — па са вец кім ТБ упер шы ню пе-
рад аец ца рэ пар таж з па шы ра на га 

па ся джэн ня Прэ зі ды у ма Са ве та Мі ніст раў СССР.

1990 год — Прэ зі ды ум Вяр хоў на га Са ве та 
СССР пры мае ўказ аб аб вя шчэн ні 

над звы чай на га ста но ві шча на тэ ры то рыі На гор на-
Ка ра бах скай аў та ном най воб лас ці.

2016 год — у Тур цыі зроб ле на спро ба ва-
ен на га пе ра ва ро ту.

Ана толь ВЯР ЦІН СКІ, бе ла рус кі па эт:
«Не тое леп шае, што на вей шае,

А тое леп шае, што рад ней шае.

Не тое леп шае, што вы шэй шае,

А тое леп шае, што блі жэй шае.

Не тое леп шае, што пры га жэй шае,

А тое леп шае, што да ра жэй шае!..»

Месяц
Першая квадра 1 ліпеня.

Месяц у сузор’і Скарпіёна.

Iмянiны
Пр. Георгія, Максіма, Паўла, Юльяна.
К. Альжбеты, Мальвіны, Андрэя, 
Інакенція, Тодара.
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Склаў Юрый ФА ЛІН СКІ, г. Мінск.

Но вая тра ды цыя: ка лі мост злу чае 
два бе ра гі, то шлюб — два іх за ка ха-
ных. Па браў шы ся, яны за чы ня юць, за-
мы ка юць свае сэр цы для ін шых, ключ 
кі да юць у ва ду: усё, маў ляў, яго ні ко лі, 
ні хто не зной дзе, за мок не ада мкне, 
му жа з жон кай не раз лу чыць...

А вось тут ёсць ва ры ян ты, як той 
ка заў. У тым лі ку — і под пі саў да здым-
ка. Мож на яшчэ раз па гля дзець на яго 
(верх ні) і між во лі па га дзіц ца са спа да-
ром Мі ко лам Кі ся лём з Мін ска:

З-за дзя цей сва та мі ста лі:

Хай у зго дзе па жы ва юць,

А не як мар скія хва лі —

Пры бя га юць ды ўця ка юць...

Дзе ля іх ды ўну каў шчас ця

Не да дзім за мок іх скрас ці!

Вось і ста яць му жы кі — вар ту юць. 
Зда ва ла ся б, доб рую спра ву ро бяць. 
Ці... мар ную, бо

Ні за моч кі, ні пярс цён кі

Не ўра ту юць шлюб.

Не ўтры ма еш, бра це, жон ку,

Ка лі стаў не люб, —

за ўва жае спа да ры ня Лю боў Чыг-
ры на ва з Мін ска. І тым са мым на гад вае 
ста ры анек дот. Муж у жон кі пы та ец ца, 
ча му яна за ру чаль ны пярс цё нак ня пра-
віль на но сіць — не на тым паль чы ку? 
«Та му, — ад каз вае, — што не за то га 
за муж вый шла». Бы вае. Адкуль...

Раз ва жа юць му жы кі:

«На ха ле ру тут за мкі?

Мод на ве шаць у дзень шлю бу?

А праз ме сяц — муж ня лю бы:

Тут вя сел ле, тут раз вод —

Доб ра, як пра цяг нуць год.

Пі ша так спа да ры ня Ра і са Ва сіль-
е ва з Го ме ля. І, вя до ма ж, не без пад-
стаў: ба чыць, што по бач дзе ец ца. Як 
і спа да ры ня Ва лян ці на Гу дач ко ва з 
Жыт ка ві чаў:

Хто ў сям'і не хо ча зго ды?!

Хто б не ве шаў той за мок?!..

Ды ня ма най леп шай мо ды,

Чым за мок ды на ра ток.

Што праў да, тое праў да. І най-
лепш — не на адзін, як лі чыць спа-
да ры ня Са фія Міц ке віч з Ва ло жын-
шчы ны:

Каб су жэн цы до лю ме лі,

Раз лу чыць ні хто не мог,

Це шчы трэ ба ад вя сел ля

На за мок узяць ра ток.

І свек ры ві не за шко дзі ла б.

У ад ной, да рэ чы, не як спы та лі, ча-
му яна так доб ра з ня вест кай ла дзіць? 
Ад ка за ла: «Та му што я тро хі сле па ва-
тая, тро хі глу ха ва тая...» А ка лі яшчэ і 
кры ху ня мая...

Пра цес цяў ды свёк раў анек до таў не 
чу ваць. Хі ба вер шы да на ша га здым ка. 
«На мой по гляд, — пі ша, на прык лад, 
спа дар Ва ле рый Гаў рыш з Ча ву-
саў, — гэ тыя дзядзь кі з зайз драс цю 
гля дзяць на чу жое вя сел ле — з пры го-
жы мі стро я мі, квет ка мі, га лу ба мі, зам-
ка мі, гуч ным бі бі кан нем ма шын... І пры 
гэ тым адзін ад на му га во раць:

— Бач, кар тэж які ім чыць,

Яго за пал —

Ні бы ха рал

Да не ба з ра дас цю ля ціць...

— А час ра біць на ад ва рот:

Біць у зва ны, ка лі раз вод,

Каб ве даў на ва коль ны люд:

«Да па ма жы це, дра ма тут!»

Лёг ка ска заць, а вось да па маг чы... 
Свой ро зум у кож на га: мы ці не ўсе ім 
ба га тыя, праў да... зад нім, як пра ві-
ла: гэ та зна чыць, што спа чат ку неш та 
зро бім, а по тым, падумаем, прый дзем 
да вы сноў. Тут і ця пер толь кі дзве з 
іх: «Жан чы ны, шчас лі выя ў пер шым 
шлю бе, час цей ад важ ва юц ца на дру-
гі» і «Трэ ці шлюб час та свед чыць, што 
па мыл кай не бы лі і два пер шыя».

А зрэш ты, на здым ку на шы чы та чы 
ўба чы лі не толь кі но вую тра ды цыю, 
але і ад га лос кі ста рой. «У вёс ках Па-
азер'я, — пі ша, на прык лад, спа дар 
Іван Сі ма нё нак з Па стаў, — на вя-
сел лі ха дзі лі не толь кі тыя, ка го за-
пра ша лі: збі ра лі ся ўсе, каб па слу хаць 
му зы ку, па тан ца ваць, па гля дзець на 
ма ла дых... Да рэ чы, іх баць кі і ня про-
ша ных гас цей за ста лы са дзі лі аль бо 
вы но сі лі па час ту нак».

Ад куль, трэ ба ра зу мець, рад кі:

На вя сел ле па гля дзець

Друж ба кі ра шы лі:

«Мо, сто грам пе ра пад зе?»

Але ж іх ад шы лі!

На тва рах на пі са на.

І ні чо га не паро біш: мя ня юц ца ча сы, 
мя ня юц ца но ра вы і тра ды цыі. Што за-
ста ец ца ня змен ным? Чы тай це: «Гэ тыя 
спа да ры, — пі ша Ягор Жы лук з Мар'-
і най Гор кі, — вы бра лі вель мі зруч нае 
мес ца для зна ём ства з жан чы на мі. Па-
пер шае, на вя сел лях ад ра зу ві даць, хто 
з іх у па ры, а хто не, па-дру гое, усе яны 
та кія пры го жыя, пры бра ныя — хоць пад 
вя нец! Ад ра зу ж! І та му

Хлоп цы мост абе ра га юць?

Яны жо нак вы бі ра юць...

Дык гля дзі це й вы, дзяў ча ты,

На пры го жых... Не жа на тых...

У пры ват нас ці, па куль, бо, на дум ку 
спа да ры ні Ва сіль е вай:

Му жы кі — ха лас ця кі,

Ду ма юць па сва тац ца:

Мо жа ж, зной дуц ца жан кі,

Што на іх па ква пяц ца?

Бя ры бо лей, як той ка заў: гэ та зна-
чыць, што знай сці ся мо гуць (па вод ле 
спа да ры ні Вой цік з Баб руй ска) не 
толь кі жан кі:

Ве шай ты хоць сто зам коў, —

Зво дзяць дзеў кі му жы коў!

І ба яц ца гэ та га, як пі саў 
адзін знаў ца, мужчынам 
не вар та: ну што яны — тыя 
дзеў кі — мо гуць зра біць? 
Ну «рас кру ціць» на гро шы, 
ну са пса ваць на строй... Ну 
жыц цё зла маць. І ўсё.

Спа дар Мі ка лай Ста-
рых з Го ме ля пі ша пра 
ін шы «аб лом». «Асоб ныя 
з ма іх зна ё мых з тры во-
гай ча ка юць вы ха ду на 
«дзем бель», на пен сію. 
І не столь кі та му, што цяж ка 
бу дзе пра жыць на мен шыя 
гро шы, коль кі таму, што не 
ве да юць, чым та ды зай-
мац ца, што ра біць з ран ку 
да ве ча ра дзень пры дні? 
Ме на ві та ім, — пі ша Мі ка-
лай Ва лян ці на віч, — я пры-
свя чаю свае рад кі:

Ма ла дым у нас да ро га,

А ста рым?..

Ня ўжо ні чо га?

По рах ё ў па ра хаў ні цах?

Дык шчы руй ма на зям лі цы!

На пра гля ды се ры я лаў

Ча су пой дзе ў вас ня ма ла.

Мож на кніж кі па чы таць,

Па ста яць-па ганд ля ваць...»

А ўрэш це, як лі чыць спа да ры ня 
Соф'я Ку сян ко ва з Ра га чоў шчы ны, 
зноў улад ка вац ца на пра цу:

Афі цэ ры ў ад стаў цы

Не пай шлі ся дзець на лаў цы:

Не ўзя лі ў кад ра ві кі —

Дык гайда ў вар таў ні кі.

Ду ма е це, што гэ та пра ца не бі ля-
жа ча га? Па вод ле спа да ры ні Чыг ры-
на вай, ні ў якім ра зе, бо:

Ой ня лёг ка, ой не прос та

Ад ста яць вось так дзя нёк,

Каб ха ця па рэ нчы мос та

Ней кі бом жык не зва лок.

І са праў ды: якая ж пес ня без ба я на? 
А мост без па рэ нчаў? Ды і на ме та ла-
лом іх шка да.

А зрэш ты, зды мак, як зда ец ца спа-
да ру Вік та ру Са ба леў ска му з Уз ды, 
зу сім не пра тое:

З ці хай вёс кі му жы кі

Тра пі лі ў ста лі цу.

На ві ся чыя за мкі

Ста лі па дзі віц ца.

— Мар на траў ства! — дзед Ан ціп

Вы дае вы сно ву —

Сто зам коў! А плот адзін...

Ды і той не но вы!

Дык ці вар та яго так піль на ахоў-
ваць? Спа да ры ня Чыг ры на ва лі чыць, 
што не, бо ў но вым ста год дзі но вы, так 
бы мо віць, ха рак тар кра дзя жоў:

Ка пі та ны і ма ё ры

Па да лі ся у вах цё ры,

Каб ні во дзін з не су ноў

Мі ма «вах ты» не прай шоў.

Дзі ва кі вы, афі цэ ры,

Хто ж вы но сіць неш та ў дзве ры?

Сён ня «ін тэ ле кту а лы»

«На жы ва юць» ка пі та лы.

Ма юць свой дэ віз яны:

Хто не кра дзе, той дур ны.

А ў «ра зум ных», ка жуць, рас клад 
та кі: той, хто вы но сіць неш та па дра-
бя зе, мо жа тра піць у Ма га дан ці Вар-
ку ту; той, хто «ў асаб лі ва буй ных па-
ме рах» — у Лон дан ды Па рыж. Мо жа, 
на ват з ся мей ствам, на ПМЖ (па ста-
ян нае мес ца жы хар ства)...

Ёсць у по шце рад кі і пра тых, хто не 
хо ча ні ў Вар ку ту, ні ў Лон дан, то-бок 
не краў, не кра дзе і не бу дзе. Та кіх, па-
вод ле спа да ры ні Чыг ры на вай, ра ней 
шмат бы ло — двое «ў кад ры»:

Жы лі хлоп цы лёг ка, прос та,

Ду шы ў іх бы лі на росх рыст.

Ме лі ма ла, ды ха па ла...

Усё інакш ся гон ня ста ла:

Там за мкі, а там ахо ва.

І на род паў сюль нер во вы:

Цэ ны, ме ры ды па пе ры...

Усю ды — мі лі цы я не ры...

Мы ў ча се не да ве ру.

Але ж пры гэ тым, на дум ку спа да ра 
Ана то ля Ка шэ ві ча з Лель чыц ка га 
ра ё на:

Гля дзяць ар лы услед жан чы нам,

Як гэ та здаў на па вя ло ся.

А што яшчэ ра біць муж чы нам?

Ста рым — хоць гэ та за ста ло ся.

Не бу дзем спра чац ца на конт уз-
рос ту, хоць пад ста ва, вя до ма ж, ёсць 
(пры чым крыўд ная для ар лоў). Ад зна-
чым, што, апроч ін ша га, за стаў ся іх 
ба га ты жыц цё вы до свед, пра які так 
хо ра ша пі ша спа да ры ня Гу дач ко ва:

Дзед Пі ліп і дзед Ан тось

Пры га да лі ма ла досць:

«Не бы ло ж у нас пы тан ня,

Збе раг чы як шлюб-ка хан не?

Без зам коў, не на па пер цы,

У сва ім ро зу ме ды сэр цы!

Пра тое ж і фі наль ныя рад кі ад спа-
да ра Іва на Аст роў ска га з Мін ска:

На вя сел лях асаб лі ва

Зы чаць па ры жыць шчас лі ва...

На пры дум ва юць за моў,

На пад піс ва юць зам коў...

Каб ка хан не збе раг чы,

Ра яць вы кі нуць клю чы.

Усё доб ра, ды на рэш це

Па жа даў бы я усім

Ключ-ка хан не мець у сэр цы.

І не толь кі ма ла дым!

Вось на гэ тай пры го жай но це і доб-
ра б за вяр шыць чар го вы агляд, але 
трэ ба пад вес ці вы ні кі, а зна чыць, на-
га даць, што на па пя рэд нім кон курс-
ным здым ку (гл. «Звяз да» ад 17 мая) 
бы ла жан чын ка з ко шы кам, у га лё-
шах-ска ра хо дах. Вер шаў пра яе ды 
ад мыс ло вы абу так бы ло на пі са на 
шмат, так што вы зна чыць най леп шыя 
вель мі скла да на. «Ну, па-пер шае, аў-
та ры, — пі ша спа дар Гаў рыш, і мы з 
ім цал кам згод ныя, — уз ня лі столь кі 
роз ных тэм, зра бі лі столь кі не ча ка ных 
вы сноў, здзі ві лі та кі мі склад ны мі рыф-
ма мі, што толь кі сля пы не ўба чыць, які 
ж та ле на ві ты і муд ры ў нас на род — 
са праўд ны ства раль нік ад мет най мо-
вы, ад мет на га фальк ло ру... А та му са 
ста ро нак лю бі май бе ла рус кай га зе ты 
не па ві нен сы хо дзіць кон курс на най-
леп шы под піс да здым ка».

Не па ві нен, зна чыць, бу дзем спа-

дзя вац ца, не сы дзе — па куль ёсць 

та кія аў та ры, та кія чы та чы (яны ж — 

сяб ры вя лі ка га чы тац ка га жу ры)!

Па вод ле яго мер ка ван няў, аў та ра-

мі най леп шых рад коў да па пя рэд ня-

га здым ка пры зна ны су жэн цы Аст-

роў скія з Мін ска, спа да ры Віктар 

Сабалеўскі з Узды і Мі ка лай Ста рых 

з Го ме ля, Ягор Жы лук з Пу ха віч-

чы ны, спа да ры ні Любоў Чыгрына-

ва з Мінска і Валянціна Гу дач ко ва 

з Жыт ка ві чаў.

З гэ тым вось, апош нім мер ка ван-

нем, па га дзі ла ся і жу ры ма лень кае, 

рэ дак цый нае. А зна чыць, прыз у вы-

гля дзе пад піс кі на да ра гую сэр цам 

«Звяз ду» на трэ ці квар тал бя гу ча га 

го да на кі роў ва ец ца ў Жыт ка ві чы.

Хо ча це, каб га зе та пры хо дзі ла і да 

вас? Не пы тан не, як той ка заў: вы піс-

вай це (зра біць гэ та ані ко лі не поз на), 

аль бо ўваж лі ва гля дзі це на но вы кон-

курс ны зды мак, рыф муй це свае рад кі 

(па жа да на не больш за во сем у пра па-

но ве, коль касць якіх не аб мя жоў ва ец-

ца) і да сы лай це ў рэ дак цыю. Шанц на 

вый грыш заў сё ды ёсць.

Ва лян ці на ДОЎ НАР.
dounar@zviazda.by
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«АФІ ЦЭ РЫ Ў АД СТАЎ ЦЫ«АФІ ЦЭ РЫ Ў АД СТАЎ ЦЫ
НЕ ПАЙ ШЛІ СЯ ДЗЕЦЬ НА ЛАЎ ЦЫ...»НЕ ПАЙ ШЛІ СЯ ДЗЕЦЬ НА ЛАЎ ЦЫ...»

Што бы ло — бы-
ло: адзін дзя цюк 

з дзяў чы най 
па зна ё міў ся, 

раз мо ву за вёў. 
«Ты, — пы та-

ец ца, — увесь 
час у Пі це ры 
жы веш?» — 

«Не, — ад каз-
вае, — спа чат ку 

жы ла ў Ле-
нін гра дзе, по-

тым — у Пе цяр -
бургу». — «А ча му пе ра еха ла?»

Ду ма е це, пас ля та ко га пы тан ня дзяў чы на ця гу да ла? Не... Яна ў та го 
хлоп ца на ват за на ча ва ла праз ней кі час. Ра ні цай з ду ша вый шла ў ад-
ным руч ні ку. «У ця бе там, — ка жа, — два ві се лі: з лі та рай «М» і «Ж». 
Гэ та для муж чын і жан чын? Я пра віль на вы бра ла?» — «Не, — ка жа 
гас па дар, — з лі та рай «М» зна чыць для мор ды...»
Вось пас ля гэ та га яму ўжо ка пец?..
Маг чы ма, але ма руд ны, бо яны ў ЗАГС пай шлі, рас пі са лі ся. А ўжо ад-
туль...

Я табе 
як галава сям'і 
кажу...
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