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Iмянiны
Пр. Васіля, Канстанціна, 
Фёдара, Яфрэма.

К. Аліцыі, Марты, Алоіза, 
Рудольфа, Тодара.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.37 21.46 17.09

Вi цебск — 4.18 21.44 17.26

Ма гi лёў — 4.27 21.36 17.09

Го мель — 4.33 21.23 16.50

Гродна — 4.54 21.59 17.05

Брэст — 5.04 21.50 16.46
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20 чэрвеня 2018 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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УСМІХНЕМСЯ
Для ка гось ці чэм пі я нат 

све ту па фут бо ле — гэ та 

свя та спор ту, зда роўя, 

страс ці, а для ка гось ці — 

150 літ раў пі ва за ме сяц на 

ка на пе ка ля тэ ле ві за ра.

— На род, а якое мак сі-

маль нае па ка ран не для жы-

вёл?

— Шаш лык.

Се м кі з кі шэ ні па цы-

ен та ні як не да ва лі хі рур-

гам пры сту піць да апе-

ра цыі.

Му жык у вёс цы хо дзіць у 

тру сах па ха це. Жон ка, ве-

тэ ры нар мяс цо вай ля кар ні:

— Ану, па ды дзі сю ды! Гэ-

та што за пё ры ў ця бе на 

тру сах?

— Дык ад на шых гу сей...

— Ды ні чор та не ад на-

шых! Гэ та пя ро ад гу са ка 

хал ма гор скай па ро ды, а ў 

нас ар за мас кай!

Месяц
Першая квадра 

20 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Шаляў.

21 ЧЭР ВЕ НЯ

1741 год — на ра дзіў ся фран цуз-

скі і бе ла рус кі на ту ра ліст, 

хі рург і ана там, док тар ме ды цы ны Жан 

Эма ну эль Жы лі бер. Скон чыў ме ды цын-

скі фа куль тэт уні вер сі-

тэ та ў Ман пелье, быў 

пра фе са рам ме ды цын ска га ка ле джа ў 

Лі ё не. У 1775 го дзе, атры маў шы за пра-

шэн не на пра цу ад пад скар бія Вя лі ка га 

Княст ва Лі тоў ска га Ан то на Ты зен гаў за, 

Жы лі бер па кі нуў род ны Лі ён і пры быў у 

Грод на, каб ар га ні за ваць і ўзна ча ліць 

тут Гро дзен скую ме ды цын скую ака дэ-

мію. З са бой ён узяў ба га ты гер ба рый з 300 рас лін і доб-

рую біб лі я тэ ку. Ства рыў у Грод не ба та ніч ны сад (за раз 

га рад скі парк імя Жы лі бе ра), які ўжо праз не каль кі га доў 

ра зам з Лон дан скім і Пе цяр бург скім быў пры лі ча ны да 

най леп шых у Еў ро пе і атры маў па чэс ную наз ву «Ка ра-

леў скі». У Гро дзен скай ме ды цын скай ака дэ міі Жы лі бер 

вы кла даў ме ды цы ну, хі рур гію, ве тэ ры на рыю і пры ро да-

знаў ства. Пры ака дэ міі быў ство ра ны асоб ны ана та міч ны 

тэ атр — адзін з най леп шых у ме ды цын скіх на ву чаль ных 

уста но вах Еў ро пы. На ма ган ня мі ву чо на га ў Грод не ўзнік 

і пер шы на тэ ры то рыі Бе ла ру сі дзяр жаў ны заа ла гіч ны 

му зей. Пра цяг ваў Жы лі бер і сваю на ву ко вую дзей насць. 

Ра зам з ін шы мі вы клад чы ка мі і сту дэн та мі ён ар га ні за ваў 

не каль кі экс пе ды цый па на ва кол лях Грод на, Бе ла сто ка, 

Вар ша вы, Ня сві жа, На ва груд ка, Віль ні, Шчор саў, Віш не ва, 

у час якіх збі раў раз на стай ныя рас лі ны, ра біў гер ба рый, 

па паў няў заа ла гіч ныя і мі не раль ныя ка лек цыі. Са бра ныя 

звест кі ста лі ас но вай для пад рых тоў кі яго пя ці том най пра-

цы «Фло ра Літ вы». Яго імем на зва ны адзін з ві даў рас-

лін — жы лі бер цыя.

1908 год — на ра дзіў ся (го рад Слуцк) Іг нат Дзя-

до віч, бе ла рус кі ак цёр. У 1926—1928 га дах 

пра ца ваў у Бе ла рус кім дзяр жаў ным пе ра соў ным тэ ат ры 

(БДТ-3), за тым у БДТ-1. Меў доб рыя сцэ ніч ныя да ныя, тэм-

пе ра мент, ва ло даў май стэр ствам пе ра ўва саб лен ня, што 

да зва ля ла яму з пос пе хам вы кон ваць та кія роз на ха рак-

тар ныя ро лі, як Аляк сандр («Апош нія» Мак сі ма Гор ка га), 

Ге не рал («Ка пі тан ская дач ка» Аляк санд ра Пуш кі на).

1633 год — вя лі кі італь ян скі на-

ву ко вец Га лі леа Га лі лей 

паў стаў пе рад су дом па пскай ін кві зі цыі і 

ска заў пра па на ва ны яму тэкст ад ра чэн-

ня ад ву чэн ня Ка пер ні ка.

1908 год — ад бы ла ся най буй-

ней шая дэ ман стра цыя ў 

пад трым ку пра ва жан чын га ла са ваць на вы ба рах. Яна са-

бра ла ў лон дан скім Гайд-пар ку звыш 250 ты сяч ча ла век.

1883 год — на ра дзіў ся са вец кі пісь мен нік Фё дар 

Глад коў. Аў тар ра ма наў «Цэ мент», «Энер-

гія».

1909 год — на Рус ка-Бал тый скім за вод зе са бра ны 

пер шы рус кі се рый ны аў та ма біль — «Ру са-

Балт».

1948 год — фір ма грам за пі су Соlumbіа Rесоrds 

вы пус ці ла на ры нак доў гай гра ю чыя плас-

цін кі, на кож ным ба ку якіх мож на бы ло за пі саць 23 хві лі ны 

му зы кі. У му зыч най ін дуст рыі ад бы ла ся са праўд ная рэ ва-

лю цыя: на зме ну ра ней шым цяж кім і да лі кат ным дыс кам 

з ад ной пе сень кай на ба ку прый шлі ві ні ла выя аль бо мы.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Не фар матНе фар мат  

Што ра біць ка ман дзі ро вач на му ча-

ла ве ку лет нім пры го жым ве ча рам у 

пін скай гас ці ні цы? Вя до ма, вы праў ляц-

ца гу ляць на на бя рэж ную Пі ны, якая 

від не ец ца на ват з акна га тэ ля.

А пад ці хі і пры ем ны шум ва ды мож-

на згад ваць, якія лю дзі па бы ва лі на 

гэ тай на бя рэж най за амаль ты ся ча-

га до вую гіс то рыю Пін ска. Ды са мыя 

роз ныя. Швед ска га ка ра ля Кар ла ХІІ і 

апош ня га поль ска га ка ра ля і вя лі ка га 

кня зя лі тоў ска га Ста ні сла ва Аў гус та 

Па ня тоў ска га пры ма лі ў езу іц кім Ка-

ле гі у ме, які да гэ тай па ры слу жыць 

лю дзям ужо ў якас ці му зея і ста іць 

так са ма над ра кой. Але гэ та ўжо да-

лё кая гіс то рыя. У Пін ску ўсім гас цям з 

за да валь нен нем па каз ва юць бу ды нак 

на ву чаль най уста но вы, якую за кан чва-

лі Ха ім Вей цман, пер шы прэ зі дэнт Із-

ра і ля, і Гол да Ме ір, прэм' ер гэ тай краі-

ны. Гім на зіс та мі яны так са ма гу ля лі 

па бе ра зе Пі ны, бо гэ та най леп шае 

мес ца для шпа цы ру. Ня ма су мнен ня, 

што на бя рэж ная пом ніць і ма ла до га 

на стаў ні ка Кан стан ці на Міц ке ві ча, што 

ішоў тут пад руч ку з пры го жай Ма ры яй 

Дзміт ры еў най. Яны, да рэ чы, і вян ча лі-

ся ў пін скай царк ве...

Доб ра бы ло раз гля даць тых, хто ў 

кан цы дру го га дзе ся ці год дзя ХХІ ста-

год дзя ба віць час на на бя рэж най зна-

ка мі тай ра кі, га даць, чым яны зай-

ма юц ца, што лю бяць. Ці ка вы, вам 

ска жу, за ня так. Дык вось, пер шы ці хі 

за ку ток, які я вы бра ла са бе для лю-

ба ван ня ва дой і ня спеш на га роз ду-

му, ака заў ся ня ўда лы. Для мя не. Бо 

яго ўжо за ня лі: шчас лі вай за ка ха най 

па рач цы маё су сед ства бы ло зу сім 

не па трэб нае. Спа чат ку па ду ма ла: 

сту дэн ты, тут жа ёсць свой уні вер-

сі тэт. Але на вы гляд гэ та бы лі лю дзі 

кры ху ста рэй шыя, мо жа, ужо ма ла-

дыя спе цы я ліс ты ці ра бот ні кі яко га 

прад пры ем ства. Яны ста я лі ка ля ва-

ды і з за мі ла ван нем гля дзе лі ад но 

на ад на го. Да вя ло ся кро чыць да лей. 

А там, дзе чар го выя пры ступ кі спус-

ка юц ца да ва ды, зноў па рач ка, але не 

та кая, як па пя рэд няя. Ка бе та яў на за 

со рак і ма ла ды ка ва лер, абое доб ра 

на пад піт ку. Ад ра зу зга да лі ся да во лі 

ты по выя кры мі наль ныя звод кі, якія 

да во дзіц ца чы таць апош нім ча сам: 

пас ля су мес на га рас піц ця спірт но га 

па сва ры лі ся 50-га до вая жан чы на і 

35-га до вы су жы цель, ін цы дэнт за вяр-

шыў ся ў баль ні цы. І што гэ та за мо да 

та кая пай шла, што да рос лыя жан-

чы ны вы бі ра юць ма ла дых ка хан каў, 

чы тай са бу тэль ні каў? Ці, на ад ва рот, 

ма ла дыя муж чы ны вы бі ра юць ледзь 

не ра вес ніц сва іх мам. Ад на спра ва, 

ка лі гэ та кап ры зы ба га тых... Але ча-

му ж ад на? Ві даць, тэн дэн цыя.

А вось і дру гая тэн дэн цыя, пра-

віль ней ска заць, яе прад стаў ні кі: на 

пер шы по гляд, мо жа, на ват ва ен ныя 

пен сі я не ры, у па доб ных шор тах і бей-

сбол ках, са сля да мі бы лой вы праў кі ў 

по ста цях. Але ж над та ба яз лі ва яны 

агляд ва лі ся, тым са мым поў нас цю ся-

бе вы даў шы. Вя до ма, ужы ваць у гра-

мад скіх мес цах нель га, та му ста ран на 

ха ва лі пляш ку, але ж гэ тыя азі ран ні па 

ба ках... Так і ха це ла ся ска заць: кан-

спі ра та ры вы ні я кія. А мо жа, пры яце лі 

не мі лі цэй скі па труль вы гляд ва лі, а 

сва іх стро гіх жо нак? Та ды яшчэ больш 

смеш на.

...Най больш на гэ тым шпа цы ры 

ўсё ж бы ло сем' яў з дзець мі. Ад ны, 

па вы гля дзе — ту рыс ты з Ра сіі, фа-

та гра фа ва лі ся ка ля па мят на га зна ка 

ма ра кам Пін скай фла ты ліі. Мяс цо выя 

ня спеш на гу ля лі з сы на мі і доч ка мі. І 

рэд кая сям'я су стра ка ла ся, дзе двое 

дзя цей, най больш — з ад ным. Во, на-

прык лад, дзве ма туль кі, па вы гля дзе 

сяб роў кі, пры се лі на лаў цы. Па куль ма-

лыя коў за лі ся ў пяс ку, іх ма ці неш та аб-

мяр коў ва лі з да па мо гай сва іх тэ ле фо-

наў, хут чэй за ўсё, гля дзе лі на він кі мо-

ды, пры гэ тым ку ры лі тон кія цы га рэ ты, 

ма нер на ад стаў ля ю чы паль чы кі. І хоць 

тыя ма ла дзіч кі бы лі доб ра апра ну тыя, 

по бач ста я лі ня тан ныя сум кі, мне яны 

не па ка за лі ся на шчад ка мі ту тэй шых 

шлях ця нак. Хут чэй, на шчад ка мі той 

пін чуч кі, якая дзя ку ю чы здым ку Лу і зы 

Бойд па бы ва ла на мно гіх су свет ных 

вы стаў ках. Аме ры кан ская да след чы ца 

зра бі ла зга да ны зды мак у 1930-х га-

дах на кір ма шы, што пра хо дзіў аку-

рат на бе ра зе Пі ны. На фо та ма ла дая 

жан чы на ста іць у ту тэй шым убо ры з 

муд ра ге ліс тай хуст кай на га ла ве... але 

ба са нож.

Пра Лу і зу Ар нер Бойд я по тым пра-

чы та ла ўсё, што знай шла. Ці ка вая, за-

гад ка вая, уні каль ная жан чы на. Пас ля 

смер ці баць коў Лу і за ста ла са май ба-

га тай ня вес тай не толь кі сва ёй Ка лі-

фор ніі, але і ўсіх Злу ча ных Шта таў. 

Маг ла б «ку піць» са бе лю бо га жа ні-

ха, маг ла б стаць гас па ды няй са ло-

на, са браць па трэб ных лю дзей, праз 

іх уплы ваць на ват на па лі ты ку, пры 

гэ тым пра сла віц ца, на прык лад, даб-

ра чын нас цю. Але яна не ста ла гэ та га 

ра біць, а ўкла ла свае міль ё ны ў на ву-

ку і да сле да ван ні све ту. Лу і за ез дзі ла 

ў экс пе ды цыі на Паў ноч ны по люс, у 

Грэн лан дыю, вы ву ча ла акі я ны і су шу, 

на вед ва ла са мыя роз ныя кан ты нен ты 

і кра і ны. А ка лі тра пі ла на геа гра фіч ны 

кан грэс у Вар ша ву, ад ра зу пры ня ла 

ра шэн не зра біць экс пе ды цыю на Па-

лес се. Вось яна і апі са ла зна ка мі тыя 

пін скія кір ма шы, пра ілюст ра ва ла іх 

здым ка мі і з цеп лы нёй ада зва ла ся пра 

мяс цо вую жы хар ку, што ста я ла і ці-

каў на гля дзе ла ў аб' ек тыў за меж ні цы. 

Той пін чуч цы з да лё кіх 30-х у га ла ву 

не прый шло са ро мец ца сва іх бруд ных 

па рэ па ных ног. Як не прый шло ў га ла-

ву сён няш нім га ра джан кам са ро мец ца 

сва іх цы га рэт, ды мам якіх яны тру цяць 

улас ных дзя цей... Мно гае па мя ня ла ся 

на пін скай на бя рэж най амаль за сто 

га доў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ



ПРА ГУЛ КІ ПА ПІН СКАЙ НА БЯ РЭЖ НАЙ
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