
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Радзівона.
К. Анзельма, Конрада, 
Фелікса, Яраслава.

Месяц
Апошняя квадра 

19 красавіка.
Месяц у сузор’і Рыб.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 5.55 20.22 14.27

Вi цебск — 5.41 20.16 14.35

Ма гi лёў — 5.45 20.13 14.28

Го мель — 5.46 20.05 14.19

Гродна — 6.11 20.37 14.26

Брэст — 6.15 20.33 14.18

Па куль да каз ва ла му жу, 
што ўмею маў чаць... cарвала 
го лас.

Ка лі ты бя жыш, бя жыш, 
за ла зіш на дрэ ва, і мядз-
ведзь ле зе за та бой, то гэ та 
чор ны мядз ведзь.

Ка лі ты бя жыш, бя жыш, 
за ла зіш на дрэ ва, і мядз-
ведзь тра се дрэ ва, каб 
скі нуць ця бе, — гэ та бу ры 
мядз ведзь.

Ка лі ты бя жыш, бя жыш 
і не мо жаш знай сці дрэ ва — 
гэ та па ляр ны мядз ведзь.

— Фі ма, я вы ра шы ла 
атрым лі ваць за да валь нен не 
ад сек су...

— Як гэ та?
— Вель мі прос та: я вы ра-

шы ла браць з ця бе гро шы.

Су сед да стаў, сво лач! 
Я на ры бал ку — ён да ма-
ёй жон кі. Я до ма — ён, гад, 
сет кі мае пра вя рае.

— Спа дар хі рург, а мож на 
мне бяс плат ны нар коз?

— Мо жа це ад ля жаць са-
бе ру ку.

УСМІХНЕМСЯ
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20 красавіка 2017 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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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

21 КРА СА ВІ КА

753 год да н. э. — лі чыц ца да тай за сна ван ня Ры ма 
Ро му лам (з ча соў рым ска га ву чо на га Мар ка 

Тэ рэн цыя Ва ро на).

1882 год — на ра дзіў ся Ба рыс Дзміт ры е віч Грэ каў, 
гіс то рык, гра мад скі дзе яч, ака дэ мік Ака дэ міі 

на вук СССР (1935), га на ро вы член НАН Бе ла ру сі (1947). 
Аў тар больш чым 220 на ву ко вых прац. Вы ву чаў са цы яль-
на-эка на міч ную гіс то рыю Ноў га ра да, да сле да ваў гіс то рыю 
Ста ра жыт най Ру сі, ра сій ска га ся лян ства, ус ход ніх, за ход ніх 
і паў днё вых сла вян, праб ле мы па хо джан ня рус ка га, укра ін-
ска га і бе ла рус ка га на ро даў. Трой чы лаў рэ ат Дзяр жаў най 
прэ міі СССР. Па мёр у 1953 го дзе.

1922 год — на ра дзіў ся Ста ні слаў Іо сі фа віч Рас тоц-
кі, ра сій скі кі на рэ жы сёр, сцэ на рыст, на род ны 

ар тыст СССР. Па ста віў філь мы «Спра ва бы ла ў Пянь ко-
ве», «Да жы вем да па ня дзел-
ка», «А до світ кі тут ці хія...», 
«Бе лы Бім — Чор нае ву ха» і 
ін шыя. Па мёр у 2001 го дзе.

1926 год — на ра дзі-
ла ся Лі за ве та 

ІІ, ка ра ле ва Вя лі ка бры та ніі 
(з 1952 го да).

1952 год — на ра дзіў ся Ула дзі мір Іва на віч Сла бод-
чы каў (вёс ка Даў гі на ва Ві лей ска га ра ё на), 

бе ла рус кі скульп тар, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру-

сі. Пра цуе ў стан ко вай, ма ну мен-
таль най і пар ка вай скульп ту ры, 
дроб най плас ты цы, ме даль ер ным 
мас тац тве. Аў тар кам па зі цый «Дон 
Кі хот», «Ар тыс ты тэ ат ра ля лек», 
«Мак сім Баг да но віч», «Фран цыск 
Ска ры на», пом ні ка гра фу С. Зо-
ры чу ў Шкло ве, парт рэ таў, ме да-
лёў і інш.

1964 год — пры ня ўда-
лай спро бе за пус ку 

аме ры кан ска га на ві га цый на га спа да рож ні ка «Тран зіт-5В» 
з ядзер най энер ге тыч най уста ноў кай SNАР-9А на бор це, 
950 гра маў плу то нію-238, якія зна хо дзі лі ся ў ёй, рас се я лі-
ся ў зям ной ат мас фе ры, вы клі каў шы іс тот нае па вы шэн не 
на ту раль на га ра ды я цый на га фо ну.

1967 год — у Грэ цыі ад быў ся пра фа шысц кі пе-
ра ва рот, у вы ні ку яко га да ўла ды прый шла 

хун та «чор ных пал коў ні каў». Дык та тар скі рэ жым паў 
у лі пе ні 1974 го да.

Ян ка СІ ПА КОЎ, 
бе ла рус кі пісь мен нік, пе ра клад чык:

«Ім гнен не — гэ та веч насць, бо яна заў сё ды з та бою, 
ка лі б ты ні ўспом ніў пра яго».

Ма
лю

на
к А

ля
кс

ан
др

а К
АР

Ш
АК

ЕВ
ІЧ

А.

Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў  ��

ЖЫЎ у го ра дзе Ма гі лё ве пры стой ны 
за ко на па слух мя ны ча ла век. Ні ко-

лі не пры цяг ваў ся да ад каз нас ці, хі ба да 
ад мі ніст ра цый най — штраф за пе ра-
вы шэн не хут ка сці або за ня пра віль ную 
ста ян ку пла ціў. Пра ца ваў так сіс там, на 
жыц цё асаб лі ва не скар дзіў ся. І ўсё б у 
яго доб ра бы ло і сён ня, ка лі б не сеў да 
яго ў ма шы ну раз губ ле ны клі ент. На-
столь кі раз губ ле ны, што па кі нуў у так сі 
плас ты ка вую карт ку з на пі са ным на ёй 
пін-ко дам.

Ка неш не, так сіст мог па ве да міць аб 
зна ход цы ў бан каў скую служ бу па тэ ле-
фо нах, якія на карт цы вы бі тыя, збыць 
з рук чу жую рэч і спа кой на, ды яшчэ і з 
па чуц цём вы ка на на га ма раль на га аба-
вяз ку жыць са бе да лей. Але ж, па га дзі-
це ся, якая спа ку са: карт ка з гра шы ма 
і з пін-ко дам! А ча ла век су праць спа-
ку сы, у якой га лоў нае або гро шы, або 
за да валь нен не, — іс то та вель мі сла бая. 
Ка ра цей, наш ге рой тую карт ку па нёс 
не ў банк вяр таць, а ў бан ка мат. Пас ля 
яшчэ ў адзін, і яшчэ. Зняў чу жых гро шай 
тры з па ло вай ты ся чы до ла раў і ты ся чу 
бе ла рус кіх руб лёў. Пе ра тва рыў ся ўмо-
мант з за ко на па слух мя на га гра ма дзя-
ні на ў зло дзея.

Бо яго хут ка вы лі чы лі — ця пер у 
мі лі цыі ёсць свае спе цы я ліс ты па рас-
крыц ці зла чын стваў у сфе ры вы со кіх 
тэх на ло гій. Ця пер дзе ян ні не ба ра кі, які 
пад даў ся спа ку се, ква лі фі ку юц ца як 
кра дзеж у буй ным па ме ры з вы ка ры-
стан нем кам п'ю тар най тэх ні кі і цяг нуць 
за са бой тэр мін зня во лен ня ад трох да 
дзе ся ці га доў. Праў да, зло дзей па ня-
во лі гро шы ў поў ным па ме ры вяр нуў і 
рас ка яў ся ў здзейс не ным. Цал кам маг-
чы ма, да кры мі наль най ад каз нас ці не 
дой дзе. Але пе рад улас ным сум лен нем 
гэ ты трыц ца ці ча ты рох га до вы ча ла век 
на ўрад ці бу дзе ад чу ваць ся бе не ві-
на ва тым.

ЗРЭШ ТЫ, хай пер шы кі не ка мень 
той... І тут я не ка жу пра ўчын кі аж 

да кры мі наль най ад каз нас ці — прос та 
пра не пры го жыя ўчын кі. Спа ку са сцяг-
нуць тое, што дрэн на ля жыць, або тое, 
што агуль нае, а зна чыць, ні чый нае — з 
тых, што на ўсё жыц цё, што не за ле-
жыць ад уз рос ту і вы ха ван ня. Вель мі 
доб ра па мя таю сваю су сед ку па па коі ў 
сту дэнц кім ін тэр на це, дач ку пра рэк та ра 
ад ной з рэ гі я наль ных ВНУ. Яна з та кой 
вір ту оз най вы кштал цо нас цю ця га ла 

бу лач кі з віт ры ны хлеб на га ад дзе ла ў 
кра ме, што мож на бы ло за лю ба вац ца. 
І ні ра зу не па па ла ся! (Мо жа та му, што 
ні хто не мог за па до зрыць у дроб ным 
кра дзя жы доб ра апра ну тую ін тэ лі гент-
на га вы гля ду дзяў чы ну.)

Амаль у кож най вёс цы ёсць свой 
дроб ны зло дзей ці сва як дроб на га зло-
дзея (ня рэд ка не ў адзін ка вым эк зэмп-
ля ры). Па спра буй за быц ца на ву лі цы 
ка ля пло та граб лі ці но вы ве нік — праз 
паў га дзі ны не зной дзеш (ка лі, ка неш-
не, не да ду ма еш ся на гэ тым рыш тун ку 
што-не будзь на пі саць ці вы ра заць: на 
ад мет нае ні хто не па ква піц ца). Па весь 
на пло це цэ лы гар шчок — яго ча кае 
той жа лёс (дзі ра вы не возь муць). Ва-
ры ян таў уво гу ле шмат: у не ка га ха та 
све ціц ца ся род больш сціп лых чыр во-
ным ко ле рам ад цен ня «вы рві во ка» — 
гэ та гас па да рам сва як з аў та прад пры-
ем ства, дзе ра ман ту юць па жар ныя 
ма шы ны, вяд ро «бяс плат най» фар бы 
па да гнаў. У не ка га ў пло це не шты ке-
ты, а ка вал кі на па ло ву рас пі ла ва ных 
удоўж плас ты ка вых труб — гас па дар 
гэ тыя тру бы на пра цы з аб' ек та на аб'-
ект пе ра во зіў, «па зы чыў» не каль кі. 
У ка гось ці на ўчаст ку ста яць, на зайз-
драсць су се дзям, вя лі кія пра мыс ло выя 
боч кі, у якія вель мі доб ра збі раць і на-
гра ваць ва ду для па лі ву, так са ма яў на 
не куп ле ныя, а не дзе «пры хоп ле ныя». 
(Пра па доб ныя боч кі асоб ная раз мо-
ва: не каль кі га доў та му іх па ста ві лі 
ў нас ка ля мо гі лак, каб бы ло зруч на 
збі раць і вы во зіць смец це. Боч кі і тыд-
ня не пра ста я лі, хоць у іх спе цы яль на 
па пра бі ва лі дзір кі. Але ж у іх мож на 
не толь кі ва ду збі раць, але і ссы паць 
што-не будзь, на прык лад, збож жа, ці 
кам бі корм...)

ПРЫ ЧЫМ, што ха рак тэр на, за ган-
ным, а ўжо тым больш пра ва па-

ру шэн нем ці зла чын ствам, у агуль най 
свя до мас ці гэ та не лі чыц ца. Хут чэй у 
гэ тай са май свя до мас ці лю дзі дзе ляц-
ца на тых, хто ўмее кру ціц ца і на не да-
рэк, якія раз ва жа юць пра сум лен не і 
ней кія ін шыя вы со кія ма тэ рыі (ка лі вы 
та кія сум лен ныя, ча му ж вы та кія бед-
ныя?)...

Мы ад ной чы вы ра шы лі з не да рэк у 
лю дзей уда лых і спрыт ных «пе ра ква-
лі фі ка вац ца». Дзя лян кі бу ра коў, якія 
па ло лі і вы бі ра лі для саў га са за пэў-
ныя «пра цэн ты» гэ тых са мых бу ра коў, 

зна хо дзі лі ся як раз за вя ліз ным по лем 
саў гас най ка пус ты. Тую ка пус ту, якая 
доб ра ўра дзі ла, ця га ла па га лоў цы — 
па дзве ўся вёс ка. («Вунь яе коль кі, ад 
та го, што я вазь му па ру га ло вак, саў гас 
не збяд нее».) Мы з ма май і ба бу ляй 
тры ма лі ся да апош ня га. Але сва ёй ка-
пус ты ў той год у нас не бы ло, а спа-
ку са... са мі ве да е це... Ка ра цей, іду чы 
ад ной чы ўве ча ры з бу ра коў, мы пры ха-
пі лі па дзве га лоў кі. І рап там — прос та 
да нас — бры га дзір на ка ні і ды рэк тар 
саў га са на «ўазі ку». А мы — у чыс тым 
по лі, дзе ні кус та, ні лаг чын кі. І не ве да-
еш, ці то бег чы (ку ды?), ці то кі даць тую 
ня шчас ную ка пус ту... Та ко га со ра му, як 
пе ра жы ла та ды, у сё мым кла се, я не 
ад чу ва ла больш ні ко лі за ўсё ас тат няе 
жыц цё...

У вя лі кіх кра мах маг ніт ныя пры ста-
са ван ні, якія не да дуць вы нес ці не-

апла ча ны та вар да лей за ка су, ра ней 
ма ца ва лі толь кі на да ра гі ал ка голь або 
брэн да выя рэ чы. Ця пер ле пяць на ўсё, 
што мож на сха ваць і пра нес ці, — ад 
ніжняй бялізны да вэн джа най каў ба-
сы, тлу ма ча чы гэ та прос та: кра дуць. 
Кры зіс, ска жа це, на род га лод ны?.. У 
ста ло вай, ку ды што дня ха джу абе даць, 
ві сіць прось ба-зва рот: «Ша ноў ныя на-
вед валь ні кі! Ка лі лас ка, не знось це ста-
ло выя пры бо ры з са бой. Яны вель мі 
па трэб ныя нам для да лей шай ра бо ты!» 
Зно сіць, ка лі шчы ра, там асаб лі ва ня ма 
ча го: ві дэль цы алю мі ні е выя, са мыя тан-
ныя, а руч кі сталь ных лы жак па пра бі ва-
ныя на скрозь ней кім ад мыс ло вым дзір-
ка ко лам. «Што, усё роў на ня суць?»— 
спы та ла ся ў дзяў чат са ста ло вай, ка лі 
з'я ві ла ся та кая ары гі наль ная аб' ява. 
«Яшчэ як! Мо жа, хоць хто па чы тае, ды 
со рам на ста не...»

... Ка лі не мо жам утры мац ца ад спа-
ку сы спер ці алю мі ні е вы і па гну ты ві-
дэ лец, хто асу дзіць та го хлоп ца, што 
зняў гро шы з за бы тай у яго ма шы не 
чу жой карт кі?

ГА ДОЎ двац цаць на зад хтось ці з на-
шых чы та чоў пры слаў на кон курс 

пры пеў ку, для тых не ўлад ка ва ных 
часоў вель мі ак ту аль ную: «Цяг не, хто 
ад куль пры вык, // ці то дош ку, ці то цвік. 
// І за ня так тры ві яль ны // Свер бам стаў 
на цы я наль ным»...

Ды яг наз па цвер дзіў ся?..
Але на ЛЯЎ КО ВІЧ. alena@zviazda.by
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СВЕРБ РУЧ НЫ ЗВЫ ЧАЙ НЫ
Па тэн цы яль ны дроб ны зло дзей ся дзіць амаль у кож ным?


