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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.38 21.46 17.08
Вi цебск — 4.19 21.44 17.25
Ма гi лёў — 4.28 21.36 17.08
Го мель — 4.34 21.23 16.49
Гродна — 4.55 21.59 17.04
Брэст    — 5.05 21.50 16.45
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Месяц
Маладзік 21 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Льва.

Iмянiны
Пр. Варфаламея, Яфрэма.

К. РАСТВО СВ. ІААНА 

ХРЫСЦІЦЕЛЯ. Дануты, Эміліі, 

Яніны.

24 ЧЭР ВЕ НЯ

1855 год — на ра дзiў ся Мi ка лай 

Iва на вiч Ку ляб ка-Ка рэц кi, 

бе ла рус кi пуб лi цыст, гра мад скi дзе яч. 

На быў вя до масць як ад ва кат, аба рон-

ца абяз до ле ных. У 1910-я га ды жыў у 

Го ме лi. Адзiн з аў та раў мiнск ага лi та ра-

тур на га аль ма на ха «Ту ма ны». Быў чле нам Го мель ска га 

му зыч на-дра ма тыч на га та ва рыст ва, су пра цоў нi кам га-

зе ты «Гомельский вестник». Вы да ваў i рэ да га ваў га зе ту 

«Гомельские отклики», «Отклики». Пас ля 1917-га чы таў 

лек цыi па гiс то рыi рэ ва лю цый на га дру ку, пуб лi ка ваў 

ме му ар ныя на тат кi.

1900 год — на ра дзiў ся Кузь ма Чор ны (Мi-

ка лай Кар ла вiч Ра ма ноў скi), бе ла рус-

кi пiсь мен нiк. У 1916—1919 га дах ву чыў ся ў Ня свiж-

скай на стаў нiц кай се мi на рыi, у 

1923—1925 — у БДУ. Быў чле-

нам лi та ра тур на га аб' яд нан ня 

«Ма лад няк», стар шы нёй лi та ра-

тур на га аб' яд нан ня «Уз вы шша». 

У 1938-м арыш та ва ны. Да чэр-

ве ня 1939-га зна хо дзiў ся ў мiн-

скай тур ме. З 1941 го да быў у 

эва ку а цыi ў Маск ве, удзель нi чаў 

у вы дан нi га зе ты-пла ка та «Раз-

да вiм фа шысц кую га дзi ну». У 

1944-м вяр нуў ся ў Мiнск, пра ца ваў у ча со пi се «Бе ла-

русь». Аў тар ра ма наў «Зям ля», «Баць каў шчы на», «Трэ-

цяе па ка лен не», апо вес цяў «Ля вон Буш мар», «Лю ба 

Лук' ян ская», апа вя дан няў. Вы сту паў так са ма ў жан ры 

дра ма тур гii. Пе ра клаў на бе ла рус кую мо ву мно гiя тво ры 

Пуш кi на, Го га ля, Гор ка га, Га шэ ка i iн шых аў та раў.

1905 год — на ра дзiў ся Анд рэй Аляк се е вiч Цi-

тоў, удзель нiк вы зва лен ня Бе ла ру сi ад 

ня мец ка-фа шысц кiх за хоп нi каў у га ды Вя лi кай Ай чын-

най вай ны, Ге рой Са вец ка га Са ю за.

1925 год — у За ход няй Бе ла ру сi за сна ва на 

«Бе ла рус кая ся лян ска-ра бот нiц кая гра-

ма да» (БСРГ) — ма са вая ле галь ная рэ ва лю цый на-дэ-

ма кра тыч ная на цы я наль на-вы зва лен чая ар га нi за цыя.

1965 год — пры ня та ра шэн не аб ад крыц-

цi Вi цеб ска га тэх на ла гiч на га iн сты ту та 

лёг кай пра мыс ло вас цi (ця пер — Вi цеб скi дзяр жаў ны 

тэх на ла гiч ны ўнi вер сi тэт).

1710 год — на ра дзiў ся Па вел 

За ха ра вiч Кан да i дзi, рус кi 

ва ен ны ўрач, га на ро вы член Пе цяр бург-

скай ака дэ мii на вук. Адзiн з ар га нi за та раў 

ва ен на-ме ды цын скай служ бы, рэ фар ма-

тар ме ды цын скай аду ка цыi Ра сii.

1885 год — за сна ва ны Мiж на род ны ста тыс-

тыч ны iн сты тут.

1905 год — на ра дзiў ся Ула дзi мiр Мi хай ла вiч 

Хвас тоў, ра сiй скi гiс то рык, ака дэ мiк АН 

СССР. Двой чы лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii СССР.

1910 год — у Ту ры не за сна ва на iталь ян ская аў-

та ма бi ле бу даў нi чая кам па нiя Alfa Romeo 

(з 1986-га — дач чы ная кам па нiя кан цэр на «ФI АТ»).

1915 год — на ра дзiў ся Фрэд Хойл, бры тан скi 

аст ра ном, пiсь мен нiк-фан таст.

1920 год — на ра дзiў ся 

Ула дзi мiр Гаў ры-

ла вiч Ха ры то наў, ра сiй скi па эт-

пе сен нiк, аў тар слоў вя до мых 

пе сень «Дзень Пе ра мо гi», «Якi 

цу доў ны гэ ты свет», «Не плач, 

дзяў чын ка» i iн шых.

1945 год — у Маск ве 

на Крас най пло-

шчы ад быў ся гiс та рыч ны Па-

рад Пе ра мо гi са вец кiх во i наў 

у азна ме на ван не пе ра мо гi над фа шысц кай Гер ма нi яй 

у Вя лi кай Ай чын най вай не 1941—1945 га доў. Пры маў 

па рад Мар шал Са вец ка га Са ю за Ге ор гiй Жу каў, ка ман-

да ваў па ра дам Мар шал Са вец ка га Са ю за Кан стан цiн 

Ра ка соў скi.

1995 год — на дып ла ма тыч най кан фе рэн цыi 

ў Ры ме пры ня тая Кан вен цыя аб вы кра-

дзе ных або не за кон на вы ве зе ных куль тур ных каш тоў-

нас цях.

ГЕЛЬ ВЕ ЦЫЙ:

«Лю дзі звы чай на лі чаць, што лепш 

па мы ляц ца ў на тоў пе, чым ад на му іс ці 

за іс ці най».

На ад ным са скры жа ван няў го ра да 
са бра ла ся шмат на ро ду.

— Ча му са бра ла ся столь кi лю дзей? — 
пы та ец ца мi нак, — што зда ры ла ся?

— Нi чо га, але кож ны хо ча пе ра ка нац-
ца ў гэ тым аса бiс та.

Лю дзi рэд ка хо чуць ажа нiц ца. Лю-
дзi ку ды час цей хо чуць за муж.

— Вось я сва ёй жон цы ку пiў пярс цё-
нак з брыль ян там, дык яна ўжо два тыд нi 
са мной не раз маў ляе.

— Ча му?

— Та кая ўмо ва бы ла.

— А коль кi вы ва жы це?
— Гэ та сак рэт.

— Ну ска жы це хоць бы пер шыя 
дзве лiч бы.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

ТА ЯМ НІ ЦЫ І АД КРЫЦ ЦІ

Па сад ка
Пер шы мо мант, якi вы зна чае кан-

чат ко вы вы нiк, — па сад ка цы бу лi. Са-

джаць цы бу лю мож на не толь кi вяс-

ной, але i пад зi му. Вар та па мя таць, 

што гэ тая рас лi на не лю бiць глi нiс тай 

гле бы. Ка лi ж вы бi раць ня ма з ча го, 

i на ўчаст ку гле ба ме на вi та та кая, то 

склад яе трэ ба бу дзе аба вяз ко ва пад-

ка рэк цi ра ваць. Для гэ та га на град ку 

звер ху на сы па юць пя сок цi торф i 

доб ра змеш ва юць з асноў ным са-

ста вам гле бы. Акра мя гэ та га, гле ба 

па вiн на быць яшчэ i сла ба шчо лач най. 

Ка лi яна кiс лая, то яшчэ ўво сень у яе 

трэ ба аба вяз ко ва да даць да ла мi та-

вай му кi, якая да па мо жа гле бу знач на 

рас кiс лiць.

Ця пер, што да ты чыц ца се ян кi. Яе 

так са ма трэ ба аба вяз ко ва для па сад-

кi пад рых та ваць. Лепш за ўсё тро хi 

«вы ку паць» у мар ган цоў цы (ро бiм 

рас твор i апус ка ем яе ту ды хвi лiн на 

10 або 20). Так мож на ўвесь па са-

дач ны ма тэ ры ял абез за ра зiць, што 

ў да лей шым за ха вае рас лi ну ад не-

ка то рых за хвор ван няў. Мож на па ско-

рыць пра рас тан не цы бу лi. Для гэ та га 

вер ха вiн ку ў се ян кi трэ ба бу дзе злёг-

ку аб рэ заць. Пры па са дцы ў ра док, 

трэ ба на сы паць тро шач кi звы чай най 

со лi. Яна да па мо жа ад пу дзiць цы-

буль ную му ху з гра дак. Акра мя со лi, 

зга да на га шкод нi ка мо жа ад пу дзiць 

яшчэ i морк ва. Та му заў сё ды са джай-

це абедз ве гэ тыя рас лi ны по бач. Цы-

бу ля для морк вы так са ма ка рыс ная, 

бо ў яе ёсць свая му ха, мар коў ная, 

якая шко дзiць ўжо морк ву. Цы бу ля ж 

як раз не дае на блi зiц ца мар коў най 

му се да яе лю бi ма га ла сун ка. Так што 

ка рысць тут уза ем ная.

Як i чым пад кар мiць?
Не сак рэт, што пра вiль ная пад-

корм ка iс тот на ўплы вае на ве лi чы ню 

пла доў лю бых куль тур. Для цы бу лi 

пад корм ка так са ма вель мi важ ная. 

Ро бiц ца яна не ад на ра зо ва, а тры ра-

зы. Упер шы ню пад кар мiць цы бу лю 

трэ ба аба вяз ко ва, пры з'яў лен нi на ёй 

уся го двух пё рак. Доб ра па ды хо дзiць 

для гэ та га гна я вая жыж ка, якую трэ-

ба бу дзе пры га та ваць. Ро бiц ца тое 

прос та — лiтр гною звы чай на раз-

вод зяць у вяд ры ва-

ды. Акра мя гна я вой 

жы жы, доб ра па ды-

хо дзiць i ку ры ны па-

мёт. Яго кан цэнт ра-

цыя ўжо бу дзе мен-

шая — ад ну шклян-

ку та ко га па мё ту на 

цэ лае вяд ро ва ды. 

Да абод вух ва ры ян-

таў гэ тай пад корм кi 

трэ ба бу дзе да даць 

яшчэ не каль кi кам-

па не нтаў. Гэ та су-

пер фас фат (гра маў 30—40), якi па-

пя рэд не аба вяз ко ва рас тва ра ец ца ў 

цёп лай ва дзе, i яшчэ по пел (на сы па-

ем шклян ку).

Дру гi раз не за будзь це ся пад кар-

мiць цы бу лю ўжо праз два тыд нi. Ро-

бiц ца гэ та зноў тым жа су пер фас фа-

там (30 гра маў), але ўжо з ма ча вi най 

(10 гра маў) i ка лi ем (5 гра маў). Раз-

лiк гэ ты да дзе ны так са ма на вяд ро 

ва ды.

У кан цы чэр ве ня да вя дзец ца яшчэ 

раз ус пом нiць пра пад корм ку. Ра бiць 

гэ та трэ ба дак лад на та кiм жа са ста-

вам, што i пад корм ка ну мар 2. Але, 

ка лi за тры ма е це ся, i пад корм ка бу дзе-

це пра во дзiц ца ў па чат ку лi пе ня, та ды 

за мест ма ча вi ны ска рыс тай це ся азо-

там. Але з азот ны мi ўгна ен ня мi трэ ба 

быць аку рат ным. Ка лi «пе ра бе ра це», 

то атры ма е це доб рае пя ро, але пры 

гэ тым са мi цы бу лi ны iс тот на па цер-

пяць. Сер на кiс лы ка лiй, гэ та най леп-

шы ва ры янт з усiх ка лiй ных угна ен няў, 

та му што цы бу лi се ра не аб ход ная. Ка-

лiй жа шмат у чым вы зна чае i агуль-

ную за ха ва насць цы бу лiн. Ён так са ма 

пры сут нi чае i ў по пе ле.

Све жы гной, якi мно гiя ўно сяць 

вяс ной, для пад корм кi цы бу лi вы-

ка рыс тоў ваць нель га. Тое ж са мае 

да ты чыц ца i хло рыс та га ка лiю (унес-

цi яго мож на, але ра бiць гэ та трэ ба 

толь кi во сен ню). А вось фос фа рам 

грэ ба ваць не вар та, бо ён шмат у чым 

вы зна чае ве лi чы ню цы бу лiн.

Як су шыць i за хоў ваць?
Ка лi доб рую, буй ную цы бу лю, якая 

вы рас ла, не ўдас ца за ха ваць, то на-

вош та та ды на огул яе вы рошч ваць? 

А каб за хоў ва ла ся доў га, яе трэ ба, 

перш за ўсё, са браць свое ча со ва з 

град кi. Ка лi пой дуць пер шыя жнi вень-

скiя даж джы, цы бу лi на град ках быць 

ужо не па вiн на.

Ка лi ўбраць цы бу лю свое ча со-

ва — гэ та так са ма не га ран тыя яе 

пра цяг ла га за хоў ван ня. Га лоў нае 

пас ля — яшчэ доб ра пра су шыць. 

Лепш за ўсё гэ та ўда ец ца зра бiць на 

га ры шчы, ка лi там да стат ко ва цёп ла 

ды ад на ча со ва яшчэ i ве цер гу ляе. 

Ка лi цы бу ля доб ра пра сох не, то з яе 

зды ма юць увесь бруд, i ад ра за юць 

вы сах лае бац вiн не. Але ад ра за юць 

не пад ко рань, а аба вяз ко ва па кi да-

юць сан ты мет раў 8—10.

БУЙ НАЯ ЦЫ БУ ЛЯ З СЕ ЯН КI

Каб вы рас цiць ме на вi та буй ную цы бу лю, 
трэ ба ве даць не ка то рыя ню ан сы до гля ду, 
ка лi iх улiч ваць з мо ман ту 
па се ву цы бу лi i да яе збо ру, 
мож на да сяг нуць гэ тай мэ ты.

Згод на з тра ды цый най куль ту-

рай бе ла ру саў у аб ра да вай пра сто-

ры ха ты ста тус ста ла быў па ну ю чы. 

Ня рэд ка хат ні стол па раў ноў ва лі з 

Бо жым пра сто лам, а та му і па во-

дзіць ся бе за ста лом не аб ход на бы-

ло гэ так са ма, як і ў царк ве: гуч на 

не раз маў ляць, не кры чаць. Ся род 

бе ла ру саў-па ле шу коў ка за лі: «Ня-

мож на без дзе ла ляс каць і бран чаць 

лыж ка мі па па су дзе, бо су се дзі бу-

дуць раз во дзіць плёт кі». Акра мя та-

го, у на ро дзе стол лі чы лі «да лон ню 

бо жай, пра цяг ну тай лю дзям», а та му 

стро га са чы лі, каб па ста ле ні хто не 

сту каў: «Не бі па ста ле, бо стол — 

бо жая да лонь». Вось гэ тыя сло вы 

вель мі дак лад на тлу ма чаць уклю ча-

насць ста ла ў пра сто ру по ку ці, дзе 

бос кая пры сут насць пра лам ля ец ца 

ў вы гля дзе шчод рай да ло ні: бя ры це, 

але не гня ві це, жы ві це і па мна жай-

це ся, але бо га не цу рай це ся.

Ка лі ўся сям'я збі ра ла ся за ста-

лом, не бы ло пры ня та спя шац ца. 

Сла вя не лі чы лі: «Коль кі за ста лом 

пра бу дзеш, гэ туль кі і ў цар стве ня-

бес ным пра бу дзеш». Вы хо дзя чы 

з-за ста ла, аба вяз ко ва дзя ка ва лі бо-

гу і гас па да рам за ежу і спа кой у ха-

це. У вя сель ным за стол лі гэ та бы ло 

аба вяз ко вым: «Пас ля вя чэ ры кож ны 

з удзель ні каў вя сель най бя се ды па-

ды хо дзіць да по ку ці, ро біць знак свя-

то га кры жа і ка жа: «Дзень куе Бо гу 

свя то му і най свент шай Мат цы за яго 

да ры свя тыя, ка то рыя мы пры гэ тым 

свян цо ным ста ле спа жы ва лі».

Дбай ная гас па ды ня ве да ла, што 

па кі нуць пас ля вя чэ ры не пры бра ны 

стол і бруд ны по суд зна чы ла на-

клі каць гнеў ня бач на га гас па да ра 

ха ты — да ма ві ка. Свя тое мес ца не 

па він на ні на які час за ста вац ца не-

пры бра ным.

У той жа час на пра ця гу го да бы-

ло не каль кі дзён, якія на зы ва лі ся па-

мі наль ныя, або Дзя ды, ка лі стол не 

пры бі ра лі, каб па кі нуць кры ху ежы 

пас ля вя чэ ры для душ па мёр шых 

сва я коў. Гэ так жа ра бі лі і ў па мі наль-

ныя дні: на 3, 9, 40 і праз год пас ля 

смер ці род на га ча ла ве ка.

Стол мар кі ра ваў ры ту аль ны цэнтр 

ха ты. А зна чыць, кож ны з да ма чад-

цаў меў за ста лом «сваё» мес ца, вы-

зна ча нае ся мей ны мі, са цы яль ны мі і 

ўзрос та вы мі кры тэ ры я мі. Гас па дар 

ха ты ся дзеў на са мым га на ро вым 

мес цы — блі жэй по ку ці, пад аб ра за мі. 

Не здар ма ў вя сель най пес ні ня вес та 

за ве по куць «Тат каў ку то чак, // Бо жы 

да мо чак...» Ка лі ў сям'і не бы ло баць-

кі, эс та фе ту пры маў ста рэй шы жа на-

ты сын. Ка лі сын яшчэ не быў жа на ты, 

вяр шэн ства на ле жа ла ма ці. Па ба ках 

ад гас па да ра рас са джва лі ся ста рэй-

шыя муж чы ны, за імі — ма лод шыя.

Жан чы ны са дзі лі ся ў кан цы ста-

ла. Гас па ды ня (ку хар ка, у не ка то рых 

сем' ях гэ ту ро лю вы кон ва ла ня вест-

ка) ня рэд ка на огул за стол не са-

дзі ла ся, ела сто я чы або пас ля та го, 

як па есць уся сям'я. Жан чы ны маг-

лі зай маць са мае га на ро вае мес ца 

за ста лом, гэ та зна чыць на по ку ці, 

толь кі ў вы ключ ных вы пад ках — на-

прык лад, хрос ная ма ці на хрэсь бі нах 

або вя сел лі свай го хрэс ні ка.

Стро га са чы лі за тым, каб за ста-

лом не ся дзе ла ад на ча со ва тры нац-

цаць ча ла век: лі чы ла ся, што гэ тым 

мож на на клі каць на ха ту бя ду і ня-

шчас ці.

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.

Да сы лай це свае пы тан ні пра ка-

ра ні і пры ста са ва насць да су час на га 

жыц ця ка лян дар ных і ся мей на-по-

бы та вых на род ных тра ды цый ды 

аб ра даў на паш то вы або элект рон-

ны ад рас рэ дак цыі з па зна кай «Пра 

ра дзін нае».

Спы тай це пра ра дзін наеСпы тай це пра ра дзін нае

ЧА МУ ЗА СТА ЛОМ НЕ ШУ МЕ ЛІ?
Ці ка вае раз ва жан не чы та ем у ліс це Тац ця ны П. з Ба ры са ва: 

«...Сён ня, ка лі збі ра ец ца сям'я за ста лом, каб па абе даць, да во лі 

шум на. А мая ма ці рас каз ва ла, што ра ней за ста лом ні хто не раз-

маў ляў, асаб лі ва гэ та да ты чы ла ся дзя цей. Іх вы хоў ва лі да во лі 

жорст ка. І каб су па ко іць ма лых, якія па чы на лі сва во ліць, дзе ду 

або баць ку бы ло да стат ко ва толь кі па гля дзець у іх бок. І ўсе ве да-

лі гэ тыя за ко ны па во дзін за ста лом...»

Плас ты гiс то рыiПлас ты гiс то рыi

Ад чуць ся бе 
за мож ным па тры цы ем

Ар хе о ла гi рас ка за лi 
пра вы нi кi рас ко пак рым скай вi лы

Яны вы явi лi яе пад му рак у го ра дзе Не-

грар-ды-Валь па лi чэ ла ў пра вiн цыi Ве ро на. 

Якасць за ха ва нас цi ма за iч най пад ло гi, па 

сло вах на ву коў цаў, су па стаў ная з па доб-

ны мi аб' ек та мi ў ле ген дар ным го ра дзе 

Пам пе ях.

Як рас ка заў агенц тву «РIА На вi ны» мэр го ра да 

Ра бер та Гры сон, ру i ны вi лы знай шлi пад вi на-

град нi ка мi, з пла доў якiх вы раб ля ец ца зна ка мi тае 

мяс цо вае вi но ама ро нэ.

Па сло вах мэ ра, уда ло ся вы зна чыць га лоў ную 

за лу па ме рам 7 на 10 мет раў i iн шыя па коi. Ужо 

гле дзя чы на пад ло гу, ра зу ме еш, што гэ та быў ба-

га ты дом. «Ко ле ры i якасць ма тэ ры я лаў та кiя, што 

яе як быц цам зра бi лi ўчо ра», — ад зна чыў ён.

Вi ла да ту ец ца III ста год дзем на шай эры. Ма-

за i кi, якiя за ха ва лi ся, зна хо дзяц ца на глы бi нi 

1,5 мет ра пад зям лёй. Ула ды го ра да апуб лi ка-

ва лi фа та гра фii з мес ца рас ко пак. Пло шча вi лы 

ацэнь ва ец ца ў не каль кi гек та раў, а са мо га бу дын-

ка — больш за ты ся чу квад рат ных мет раў.

«Рым ская вi ла ў гэ тых мес цах — гэ та ста ра-

даў нi ар хеа ла гiч ны мiф, якi з'я вiў ся яшчэ ў XIX 

ста год дзi. Пас ля пер шых рас ко пак яе сля ды згу-

бi лi ся», — ска заў кi раў нiк упраў лен ня Ве ро ны 

па ар хеа ло гii, вы яў лен чым мас тац тве, му зы цы i 

ланд шаф це Вiн чэн ца Цi не. «Па доб на на на ступ-

ствы вы вяр жэн ня», за явiў ён, па каз ва ю чы на за-

ха ва насць ма за iк вi лы.

Па вод ле яго слоў, да но вых рас коп ках вы ра-

шы лi пры сту пiць ле тась, але ра бо ты прый шло ся 

ад клас цi на не каль кi ме ся цаў з-за эпi дэ мii ка ра-

на вi ру са.

Ула ды го ра да i пра вiн цыi Ве ро на спа дзя юц ца, 

што ў бу ду чы нi вы яў ле ная рым ская вi ла пе ра тво-

рыц ца ў ар хеа ла гiч ны парк.

Ула даль нi кi вi на град нi каў, на тэ ры то рыi якiх 

вя дуц ца ар хеа ла гiч ныя рас коп кi, га то выя да су-

пра цоў нiц тва, ра зу ме ю чы, што для буй но га вi-

на роб на га прад пры ем ства вы гад на мець по бач 

та кую вi лу, за клю чыў мэр.

Лад жыц ця ан лайнЛад жыц ця ан лайн

Пад на гля дам 
iн ды ка та раў ста ту су

Мно гiя ў ме сен джа рах ха ва юць свой, 
але пры гэ тым 

вель мi цi ка вяц ца чу жы мi
Ан лайн-ста тус — гэ та iн ды ка тар да ступ нас цi: 

мож на зра зу мець, ан лайн ка рыс таль нiк або аф-

лайн, i ка лi ён апош нi раз за хо дзiў у пэў ную пра-

гра му. Але ка лi вы з не цяр пен нем ча ка лi ад ка зу 

ад па тэн цый на га парт нё ра або вам зда ва ла ся, 

што ся бар вас iг на руе, вы доб ра ра зу ме е це, якое 

зна чэн не мае гэ ты iн ды ка тар на са май спра ве.

Но вае да сле да ван не па ка за ла, што мно гiя ка-

рыс таль нi кi не толь кi не ў кур се, што за iх ста ту-

сам мо гуць са чыць, але i змя ня юць свае па во дзi-

ны, да ве даў шы ся пра гэ та. Ра бо та рых ту ец ца да 

пуб лi ка цыi сё ле та, па ве дам ляе ideanomics.ru.

Вя до ма, што та кiя iн ды ка та ры мо гуць не наў-

мыс на шмат рас каз ваць пра на ша жыц цё: ад но 

да сле да ван не 2014 го да па ка за ла, што ста ту су 

ў WhatsApp да стат ко ва, каб вы зна чыць што дзён-

ныя звыч кi, не звы чай ныя схе мы аб ме ну па ве-

дам лен ня мi або на ват тое, з кiм раз маў ля лi ка-

рыс таль нi кi.

Каб да сле да ваць гэ тае пы тан не да лей, Ка мi ла 

Коб i яе ка ман да на бра лi 200 удзель нi каў i пра вя лi 

апы тан не аб iх до све дзе ўза е ма дзе ян ня з iн ды-

ка та ра мi «ў се цi ве». Спа чат ку «пад до след ным» 

трэ ба бы ло вы браць з 38 пра грам 

тыя, якiя яны вы ка рыс тоў ва юць па 

мен шай ме ры адзiн раз у ты дзень. 

За тым iм за да лi шэ раг пы тан няў, 

каб аца нiць зна ём ства з на строй ка-

мi iн ды ка та раў i ўмен не кант ра ля-

ваць сваю бач насць у пра гра мах.

На рэш це, удзель нi кам за да-

лi пы тан нi аб iх улас ным во пы це 

рэ гу ля ван ня бач нас цi ў iн тэр нэ це 

(«Хто-не будзь за ўва жыць, ка лi вы 

бу дзе це ў аф лайн-рэ жы ме даў-

жэй, чым звы чай на?» Або «Вы ка-

лi-не будзь змя ня лi свае па во дзi ны, 

бо не ха це лi па каз ваць, што вы ан лайн?»), а так-

са ма аб па во дзi нах у ад но сi нах да iн шых лю дзей 

(«Вас ка лi-не будзь здзiў ля ла, што нех та ан лайн?» 

Або «Вы ка лi-не будзь ад кры ва лi пра гра му, каб 

пра ве рыць, што нех та ў се цi ве?»).

Пра гра мы з iн ды ка та ра мi ста ту су вель мi рас-

паў сю джа ныя: 99 пра цэн таў удзель нi каў па ве да-

мi лi, што рэ гу ляр на вы ка рыс тоў ва юць хоць бы 

ад ну з гэ тых функ цый, пры чым час цей за ўсё 

Facebook, Instagram i Messenger.

Мно гiя ўдзель нi кi вы ра шы лi кант ра ля ваць свой 

ста тус: 23 пра цэн ты змя нi лi на строй кi, 37 пра цэн-

таў ста ра лi ся не за пус каць пра гра му або хут ка 

вы хо дзi лi з сiс тэ мы, каб па збег нуць кан крэт на-

га ча ла ве ка, а тры ўдзель нi кi на огул вы да лi лi 

пра гра му з тэ ле фо на, каб не «свя цiц ца» ан лайн. 

Та кiя па во дзi ны час цей за ўсё бы лi звя за ны з 

кан крэт ным ча ла ве кам: 43 пра цэн ты змя нi лi на-

строй кi, каб па збег нуць кан крэт на га ча ла ве ка — 

час та гэ та быў ця пе раш нi або бы лы парт нёр, i 

толь кi 25 пра цэн таў па збя га лi лю дзей у цэ лым. 

Мно гiя пры зна лi ся, што ад чу лi ся бе пад на гля дам 

з-за iн ды ка та раў ста ту су, па коль кi зра зу ме лi, што 

сяб ры, парт нё ры або чле ны сям'i мо гуць на зi раць, 

цi зна хо дзяц ца яны ан лайн.

Ад нак i са мi ўдзель нi кi са чы лi за ста ту сам iн-

шых лю дзей: больш за па ло ву пры зна лi ся, што 

ад кры ва лi пра гра му толь кi для пра вер кi чу жо га 

ста ту су, а 41 пра цэнт ска за лi, што яны ад чу ва лi 

«здзiў лен не», уба чыў шы не ка га ў се цi ве, i на пад-

ста ве гэ та га ра бi лi вы сно вы аб па во дзi нах iн шых 

лю дзей у рэ аль ным све це.

Зрэш ты, знач кi ста ту су мо гуць быць ка рыс ныя: 

як ад зна чы лi ўдзель нi кi, яны да зва ля юць зра зу-

мець, з кiм мож на па бал ба таць або па гу ляць, i што 

лепш зра бiць прос та ця пер — ад пра вiць па ве дам-

лен не або па тэ ле фа на ваць. Але час та та, з якой 

удзель нi кi пра вя ра лi чу жыя ста ту сы цi спра ба ва лi 

сха ваць свае ўлас ныя, ка жа пра тое, што плат-

фор мам трэ ба пра па ноў ваць больш эфек тыў ныя 

спо са бы за да валь нен ня па трэб ка рыс таль нi каў. 

Мож на зра бiць на строй кi больш праз рыс ты мi, 

аль бо даць маг чы масць ка рыс таль нi кам на огул 

не ад люст роў вац ца ан лайн — ва  рыянт, якi мно гiя 

пра гра мы не пра па ноў ва юць.

Не спа дзя ва ная су стрэ ча з ча ла ве кам, яко га 

вы не хо ча це ба чыць або з кiм не хо ча це раз маў-

ляць, — гэ та сум ны факт як у звы чай ным, так i ў 

ан лайн-жыц цi. Цал кам па збег нуць та кiх су стрэч 

на ўрад цi ўдас ца. Але па куль не з'я вiц ца маг чы-

масць адэ кват на кi ра ваць сва iм ан лайн-ста ту сам, 

ста ту сы бу дуць кры нi цай як па чуц ця су поль нас цi, 

так i тур бо ты.

Сяр гей СТА РЫ НАЎ.

Фо та з ад кры тых кры нiц.
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