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УСМІХНЕМСЯ

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Месяц
Маладзік 16 красавіка.

Месяц у сузор’і Блізнят.
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1563 год — 

П ё т р 

Мсці сла вец, бе ла рус кі 

пер ша дру кар і гра вёр, 

у Мас коў скай дру кар ні 

І в а  н а 

Фё да ра ва па чаў дру ка-

ваць пер шую дак лад на 

да та ва ную кні гу «Апос-

тал» (на цар коў на сла-

вян скай мо ве ў рус кай 

рэ дак цыі, за ха ваў ся 

61 эк зэмп ляр).

1810 год — на ра дзіў ся Іван Пят-

ро віч Ба ры чэў скі, гіс то-

рык, ар хе о лаг, фальк ла рыст, эт но граф, 

пе ра клад чык. У 1829 го дзе скон чыў 

Мін скую ду хоў ную се мі на рыю, за тым 

Кі еў скую ду хоў ную ака дэ мію. Слу жыў 

у роз ных дэ парт амен тах, у Га лоў ным 

упраў лен ні шля хоў зно сін. Удзель ні чаў 

у збі ран ні ма тэ ры я лаў і пад рых тоў цы 

вы дан няў Ар хеа гра фіч най ка мі сіі. Аў тар 

кні гі «Пра ва слаўе і рус кая на род насць 

у Літ ве», ар ты ку лаў у ча со пі сах «Пра 

рус кі ле та піс у Літ ве, на зва ны «Хро ні-

ка Бы хаў ца», «Ка мя ні лі тоў скіх ба гінь», 

«Да сле да ван не пра па хо джан не, наз ву 

і мо ву лі тоў ска га на ро да» і ін шых. За пі-

сы фальк ло ру паў днё вых і за ход ніх сла-

вян апуб лі ка ва ны ў яго кні зе «Апо вес ці 

і падан ні на ро даў сла вян ска га пле мя» 

і ў нарысе «На род ныя сла вян скія апо-

ве ды». Па мёр у 1887 го дзе.

1912 год — на ра дзіў ся (г. По-

лацк) Ле а нід Прок ша, бе-

ла рус кі пісь мен нік. Аў тар збор ні каў апа вя-

дан няў і на ры саў «Кры ні ца пры га жос ці», 

памф ле таў «Ка ме ды ян ты», «След вя дзе 

за мя жу», «Інт ры гі прэ зі дэнц ка га два ра», 

ра ма на «Па куль жы веш на све це», тво-

раў для дзя цей. Па мёр у 1994 го дзе.

1948 год — на ра дзіў ся (г. Чэр-

вень) Мі ха іл Мі хай ла віч 

Пі ку лік, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не гер-

пе та ло гіі, эка ло гіі жы вёл, ахо вы і вы-

ка ры стан ня жы вёль на га све ту, член-

ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі, док тар 

бія ла гіч ных на вук, пра фе сар. Пад яго 

кі раў ніц твам і пры не па срэд ным удзе-

ле пра ве дзе ны да сле да ван ні па ацэн цы 

ды на мі кі фаў ны і ста ну зо а цэ но заў у на-

ту раль ных і ант ра па ген ных ланд шаф тах 

Бе ла ру сі, а так са ма на ступ стваў ава рыі 

на ЧА ЭС у фар мі ра ван ні бія ла гіч най раз-

на стай нас ці дзі кай фаў ны. Аў тар больш 

як 230 на ву ко вых прац. Па мёр у 2006 

го дзе.

1810 год — па-

ч а  л а  с я 

Вай на за не за леж насць 

іс пан скіх ка ло ній у Аме-

ры цы 1810—1826 га-

доў.

1902 год — на ра дзіў ся Ве ні я мін 

Ка ве рын, рус кі пісь мен нік. 

Аў тар збор ні каў апа вя дан няў, ра ма наў 

«Буб но вая масць», «Два ка пі та ны», «Ад-

кры тая кні га» і ін шых.

1943 год — па ча ло ся ўзбро е нае 

паў стан не вяз няў Вар шаў-

ска га ге та су праць ня мец ка-фа шысц кіх 

за хоп ні каў — пер шае га рад ское паў стан-

не ў аку пі ра ва най нем ца мі Еў ро пе і пер-

шы ма са вы пра тэст яў рэй ска га на сель-

ніц тва су праць фа шыз му.

— Па слу хай, Ва дзік, ты ж 

у нас спарт смен. Пад ка жы 

якія-не будзь прак ты ка ван-

ні, каб ру кі там на ма ца ваць, 

пле чы, прэс...

— Ага род.

Ка лі ха лас цяк ку піў са-

бе по су да мый ную і праль-

ную ма шы ны, шан цы ажа-

ніць яго зні жа юц ца на 2/3.

У рад до ме п'янаваты 

муж чы на рвец ца ў па ла ту 

да па ра дзі хі:

— Пус ці це мя не, я ха чу 

ба чыць свай го сы на!

Пер са нал яго ўга вор вае:

— Та та, пас ля вы піс кі до-

ма на гле дзі це ся.

Муж чы на (скрозь слё зы):

— Не, да до му мя не яе 

муж не пус ціць!

Як па ве дам ляе Гід ра-

мет цэнтр, на на ступ ным 

тыд ні нас ча кае ана маль-

нае на двор'е — тэм пе ра-

ту ра бу дзе ад па вя даць 

клі ма тыч най нор ме.

Тое, што мно гія ча ла ве чыя ін ды-

ві ды прад пры ма лі спро бу вы піць з 

прад стаў ні ка мі фаў ны аль бо на па іць 

бра тоў на шых мен шых, не на ві на. 

На прык лад, у апа вя дан ні Кузь мы 

Чор на га ёсць сю жэт, як пеў ня паі-

лі га рэл кай, а по тым пад бух тор ва лі 

біц ца. А ў ад ным з су час ных філь маў 

амаль што за мі ла ван не здоль ны вы-

клі каць эпі зод пра адзі но ка га мас-

та ка, які пе ра ехаў на жы хар ства ў 

вёс ку і да во лі ары гі наль на вы ра шае 

праб ле му кам па ніі. Не каль кі га доў 

ён пад корм лі вае па ву ка, які жы ве ў 

ку це. Каб не піць у адзі но це, ча ла век 

ло віць тлус тую му ху, апус кае яе ў 

га рэл ку і кі дае свай му сяб ру-па ву ку: 

«На, Ва ся, вы пі».

І вось ад ной чы ге ро ем дня стаў 

40-га до вы бес пра цоў ны з па меж най 

з Ра сі яй ві цеб скай вёс кі. Не так даў но 

бы ло. Яго яшчэ па тэ ле ві за ры па каз-

ва лі, ён ін тэр в'ю да ваў на конт та го, як 

па цяр пеў ад кіп цю роў мядз ве дзя. А як 

доб ра ж усё па чы на ла ся! І аб ды маў ся 

з мядз ве дзем, і ва рэн нем час та ваў, 

і вы піць міш ку «на тра іх» пра па ноў-

ваў. Не ка лі Зо шчан ка на пі саў, што з 

п'я ных ва чэй мож на аб няць кла са ва га 

во ра га. А вось каб мядз ве дзя... гэ та ж 

коль кі трэ ба вы піць! Аб дым кі ка са ла-

пы мо жа яшчэ сяк-так вы тры маў бы, 

але п'я ных, пэў на, не лю біць. Вось і 

да ста ла ся не ба ра ку.

Чу жы до свед, як ба чым, ні ко га ні-

чо му не ву чыць. З год ці кры ху бо лей 

прай шло, як у Ба ра на віц кім ра ё не 

са ба ка ад ку сіў ру ку дзяў чы не. Яна 

ця жар ная бы ла, але на пад піт ку. Ну і 

па ча ла са ба ку вы хоў ваць, тап кам яго 

ўда ры ла... Ця пер яна — ін ва лід без 

ад ной ру кі — га дуе сваё дзі ця.

А вось у Ка мя нец кім ра ё не ста лы 

муж чы на за ха цеў сфа та гра фа вац ца з 

баб ром, стаў по бач, па лез па тэ ле фон 

у кі шэ ню. Звер, ві даць, ус пры няў гэ ты 

жэст як агрэ сію і пра ку сіў ар тэ рыю ча-

ла ве ку. Муж чы на за гі нуў. Пра зга да ны 

вы па дак на ват «Нью-Ёрк Таймс» на пі-

са ла. Ды на шы ге роі ні я кіх тай мсаў не 

чы та юць, а ка лі і чы та юць, то на ся бе 

дак лад на не пры мер ва юць. Лю дзі не 

пе ра ста юць здзіў ляць не толь кі сва ёй 

не аб грун та ва най ад ва гай, але і дзіў-

ным стаў лен нем да тых, хто дэ ман-

струе зла чын ную не абач лі васць.

У Брэс це не як за тры ма лі п'я на га 

марш рут чы ка на ра бо це. Поў ны мік ра-

аў то бус лю дзей, час пік. Дык вось, ка лі 

яго зды ма лі з рэй са, па са жы ры па ча лі 

абу рац ца, на ра каць на су пра цоў ні каў 

аў та ін спек цыі, што не да лі спа кой на 

да брац ца на пра цу. А вы ка жа це, ча му 

гэ та, маў ляў, столь кі п'я ных за ру лём, 

ня гле дзя чы на па ста ян ныя вы сіл кі ў 

ба раць бе з за га най. Дык гра мад ская 

дум ка, маўк лі вая пад трым ка, ад сут-

насць не пры ман ня та кой ма дэ лі па-

во дзін уплы ва юць на све та по гляд 

лю дзей больш, чым лю бая ра зум ная 

пра па ган да і та кая ж агі та цыя.

Ужо да во лі ча су прай шло, як у нас 

п'я ная ня вес та ў вэ лю ме за ру лём па 

го ра дзе гой са ла. І зра зу мець мож на: у 

дзяў чы ны кры зіс зда рыў ся, жа ніх рас-

ча ра ваў ад ра зу ж на вя сел лі. Яна спра-

ба ва ла пры ту шыць па ку ты ал ка го лем, 

за тым ду ша ста ла па тра ба ваць ру ху, 

дзе ян ня. Ма шы на, ві да воч на, ака за-

ла ся пад ру кой... Зда ра ец ца ў жыц ці. 

І не та кое бы вае. Бы вае, і на вя сел лі 

рас ста юц ца. А ка лі сур' ёз на, то хі ба 

яна ад на жы ла аль бо ад на бы ла на тым 

са мым вя сел лі? Ча му ні хто не пе ра га-

ра дзіў да ро гу, не за браў клю чы? Яна ж 

маг ла раз біц ца і дру гіх па ка ле чыць 

аль бо па за бі ваць. Доб ра, што та ды 

мі лі цыя спы ні ла ня ўда члі вую ня вес ту.

А дру гая ў Пін ску ўжо, ма быць, не 

ня вес та. Жон кай па бы ва ла за кон най 

аль бо гра ма дзян скай, а мо жа, і за раз 

у гэ тым ста ту се. Бо ка лі яе спы ні лі не 

ў вэ лю ме, у звы чай ным адзен ні, але 

п'я най за ру лём, яна ска за ла, што ця-

жар ная. І так жа лас на ста ла пра сіць 

ін спек та раў яе ад пус ціць, што слё зы 

на ва роч ва лі ся. Ліш ні стрэс, як вя до-

ма, здоль ны паў плы ваць на зда роўе 

бу ду ча га не маў ля ці. А што мо жа быць 

на гэ тым све це важ ней шае за сля зін-

ку дзі ця ці, тым больш за яго зда роўе? 

І яны ўжо амаль га то выя бы лі ад пус-

ціць, да ра ваць, хоць і на служ бе. Але 

на ўся ля кі вы па дак ра шы лі пра ве рыць 

ін фар ма цыю ў па лі клі ні цы. І што вы 

ду ма е це? На ша ге ра і ня і не ду ма ла ця-

жа раць, а мо жа і ду ма ла, толь кі не ка лі 

ў бу ду чы ні. А ця пер яна прос та еха ла, і 

не кры ху, а доб ра вы піў шы. Нех та ска-

жа: як дзе ці ма лыя. Хоць дзе ці на та кое 

па раў на нне мо гуць і па крыў дзіц ца. Яны 

па куль ма лыя, зу сім хлу сіць не ўме юць. 

Па ме ры пад рас тан ня ву чац ца гэ та му 

ў да рос лых. Спа чат ку кры шач ку, каб 

пад ацца леп шым, чым ёсць, по тым 

больш — каб па збег нуць па ка ран ня, і 

да лей па звыч цы. Уся му ас тат ня му яны 

так са ма ву чац ца ў да рос лых.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ
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Ну і ну!Ну і ну!  

«Вы ка заў» кра ме 
сваё «Mersі»...

У ста лі цы вы шук ва ец ца 

са ўдзель нік кра дзя жу 

21 ка роб кі цу ке рак.

У кра му па пра спек це Пе-

ра мож цаў зай шоў на пар нік 

зла мыс ні ка. Муж чы на ўзяў 

ко шык і ад пра віў ся да па ліц 

з та ва рам, па клаў у ко шык 

не каль кі ка ро бак цу ке рак 

«Mersі» і пра цяг нуў ха дзіць 

па кра ме. У гэ ты ж час 42-га-

до вы зла мыс нік зна хо дзіў ся 

ў ганд лё вай за ле і ства раў 

бач насць вы ба ру та ва ру. 

Праз не ка то ры час муж чы ны 

су стрэ лі ся і пе ра кла лі цу кер-

кі з ад на го ко шы ка ў дру гі.

Пас ля гэ та га мін ча нін, 

па клаў шы ў ко шык не каль-

кі адзі нак та ва ру, ад пра віў-

ся да ка сы для здзяйс нен ня 

«бач най» па куп кі, а дру гі 

муж чы на па спя шаў ся па кі-

нуць кра му. Зла мыс нік быў 

за тры ма ны ка ля ка сы су пра-

цоў ні ка мі ахо вы і да стаў ле ны 

ў Цэнт раль нае РУ УС. Муж-

чы на ра ней не ад на ра зо ва 

пры цяг ваў ся да кры мі наль-

най ад каз нас ці за ана ла гіч-

ныя зла чын ствы. За раз яму 

мо жа па гра жаць па збаў лен-

не во лі да ча ты рох га доў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА




