
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Іосіфа, 
Кірылы, Мяфодзія, 
Макея, Нікадзіма, 
Расціслава, Сафрона.

К. Жанны, Зузаны, 
Магдалены, Марыі, 
Вінцэнта.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.54 21.20 16.26

Вi цебск — 4.36 21.17 16.41

Ма гi лёў — 4.44 21.10 16.26

Го мель — 4.48 20.58 16.10

Гродна — 5.11 21.34 16.23

Брэст — 5.19 21.26 16.07
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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

Вы ра шыў па спра ба ваць 

ся бе ў ро лі мас та ка. Ся джу 

без гро шай і п'ю.

Пас ля ін ты му.

Яна:

— Ну, ты да біў ся, ча го 

ха цеў?

— Ну, зрэш ты, так. 

А ты?

— Тэст па ка жа.

Ка лі доб ра хар ча вац ца, 

у транс пар це мож на са сту-

паць мес ца ад ра зу дзвюм 

ба буль кам.

— У вас ка лек тыў друж-

ны?

— Ну, як друж ны... Ска-

жам так — жа но чы!

Жорст кі пе ра ход да ве-

ге та ры ян ства — гэ та ка лі 

жон ка па гля дзе ла па тэ-

ле ві за ры пе ра да чу пра ка-

рысць рас лін най ежы, а ты 

вяр нуў ся з ры бал кі.

Месяц
Першая квадра 22 мая.

Месяц у сузор’і Шаляў.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

24 МАЯ
Дзень сла вян-

ска га пісь мен ства і 

куль ту ры. Ад зна ча-

ец ца ў го нар сла-

вян скіх асвет ні каў і 

пра па вед ні каў хрыс-

ці ян ства Кі ры лы і Мя фо дзія, якія да лі 

сла вян ска му све ту кі ры лі цу (863 год) 

і за кла лі пад му рак бе ла рус кай, рус кай 

і ін шых сла вян скіх лі та ра тур.

1904 год — на ра дзіў ся (в. Пя-

соч нае, ця пер у Ка пыль-

скім ра ё не) 

Адам Ру сак, 

па эт, за слу жа-

ны дзе яч куль-

ту ры Бе ла ру сі. 

У 1930 годзе 

скон чыў Бе ла-

рус кі му зыч-

ны тэх ні кум, 

у 1934-м — 

Ленін град скую 

кан сер ва то рыю. Пра ца ваў са ліс там 

ар кест ра Ле нін град ска га Ма ло га 

опер на га тэ ат ра, Бел дзярж фі лар мо-

ніі. Аў тар кніг паэ зіі «Пес ні і вер шы», 

«На род ных па лет ках», кніг вер шаў 

для дзя цей «У Бус лаў цы», «Доб ра ве-

даю ўрок». Шы ро ка вя до мыя пес ні на 

вер шы А. Ру са ка «Бы вай це зда ро вы», 

«Ляс ная пес ня», «Толь кі з та бою» і ін-

шыя. Па мёр у 1987 го дзе.

Еў ра пей скі дзень 

пар каў. Аб ве шча ны 

Еў ра пей скай фе дэ ра-

цы яй на цы я наль ных і 

пры род ных пар каў. 

24 мая 1909 го да ў 

Шве цыі бы лі ство ра ны пер шыя ў Еў-

ро пе дзе вяць на цы я наль ных пар каў.

1743 год — на ра дзіў ся Жан-

Поль Ма рат (1743—

1793), па лі тыч ны дзе яч эпо хі Вя лі кай 

фран цуз скай рэ ва лю цыі, урач, ра ды-

каль ны жур на ліст, адзін з лі да раў яка-

бін цаў.

1844 год — аме ры кан скі вы-

на ход нік Сэ мю эл Мор-

зэ з да па мо гай тэ ле граф на га апа ра та 

ўлас най кан струк цыі ўпер шы ню ад-

пра віў тэ ле гра му спе цы яль ным ко дам 

(азбу кай Мор зэ).

1905 год — на ра дзіў ся Мі ха іл 

Шо ла хаў, рус кі са вец кі 

пісь мен нік, гра мад скі дзе яч, ака дэ мік 

АН СССР, лаў рэ ат Но бе леў скай прэ-

міі па лі та ра ту ры, двой чы Ге рой Са-

цы я ліс тыч най Пра цы. Аў тар ра ма наў 

«Уз ня тая ца лі на», «Ці хі Дон», «Яны 

зма га лі ся за Ра дзі му» і ін шых. Мно гія 

тво ры пісь мен ні ка эк ра ні за ва ны. Лаў-

рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР і Ле нін-

скай прэ міі.
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У дні, ка лі кра і на свят-

ка ва ла Дзень Пе ра мо гі, у 

срод ках ма са вай ін фар ма-

цыі, у са цы яль ных сет ках 

пуб лі ка ва лі ня ма ла гіс то рый 

фран та ві коў. Яны роз ныя. 

Толь кі час цей за ўсё ўдзель-

ні кі ко ліш ніх ба ёў згад ва юць 

цяж кас ці, ге ра ізм, боль ад 

стра ты та ва ры шаў. Фран-

та ві кі рэд ка га во раць пра 

тое, як вай на вы яда ла ду-

шы, ка ле чы ла ча ла ве чую 

псі хі ку, як ла ма ла лё сы. Ды 

і са мі яны пра гэ та на огул 

ста ра юц ца не раз ва жаць, 

хі ба толь кі іх род ныя.

Ге ра і ня ад на го з ма тэ-

рыя лаў ма ёй руб ры кі «Вёс-

кі, якія зні ка юць: апош нія 

жы ха ры» рас каз ва ла ся-

мей ную гіс то рыю, пра віль-

ней ска заць, ся мей ную 

дра му сва іх баць коў. Па 

зра зу ме лых пры чы нах тая 

гіс то рыя ў тэкст асноў най 

пуб лі ка цыі не ўвай шла. Але 

ў па мя ці за се ла, хоць прай-

шло ўжо да во лі ча су. Дык 

вось, ад на з апош ніх жы-

ха рак па лес кай вёс кі вай-

ну су стрэ ла ма лым дзі цем. 

Цал кам зра зу ме ла, што 

дзень, ка лі баць ка сы хо дзіў 

на фронт, не па мя тае, але 

доб ра пом ніць, як вяр нуў ся. 

Згад вае, якой шчас лі вай 

бы ла ма ці, што прый шоў, 

хоць хво ры, па ра не ны, але 

ж жы вы! Ма ці зайз дрос ці лі 

су сед кі, якія не да ча ка лі ся 

сва іх. Сва я кі пры яз джа лі, 

каб па ра да вац ца, ад свят-

ка ваць шчас лі вае вяр тан не 

фран та ві ка.

Але вель мі хут ка ма-

ці зра зу ме ла, што да до му 

прый шоў не яе муж, яко га 

яна пра во дзі ла на вай ну, а 

зу сім ін шы ча ла век, азлоб-

ле ны, ні бы апус то ша ны 

знут ры. Ён па чаў па кры се 

спі вац ца. Не тое страш на, 

што бу я ніў на пад піт ку, ён 

яшчэ гор шым быў цвя ро-

зы, як быц цам з яго не ку ды 

вый шла ўсё ча ла ве чае. Ця-

пер гэ та на зва лі б, ві даць, 

псі ха ла гіч ным гвал там у 

сям'і. А та ды... Вяс ко вая ба-

буль ка рас каз вае пра свай-

го баць ку, які прос та не да-

ваў ма ці жыць. Ра біў гэ та 

свя до ма, на ват здзе ка ваў-

ся. Кож ны яе крок жорст-

ка кры ты ка ваў, зне ва жаў, 

аб зы ваў, пад ні маў ру ку на 

ва чах у дзя цей. Ня шчас най 

жан чы не бы ло яшчэ ця жэй, 

што гра ма да яе асу джа ла, 

а не яго. Маў ляў, не ша нуе 

му жа-фран та ві ка, ён, ге-

рой-пе ра мож ца, мае пра ва 

стро іць сям'ю. І ёй не бы ло 

дзе па дзец ца. Яна цяр пе-

ла і ча ка ла, каб ён па мёр, 

зда роўе ж бы ло стра ча на 

на вай не... Дач ка ўжо пад-

лет кам бы ла, усё ра зу ме-

ла, шка да ва ла ма ці. По тым 

баць кі не ста ла, ён па мёр, 

але па спеў па да рваць зда-

роўе жон цы. І яна, жон ка, 

яму не да ра ва ла. Ця пер 

спра буе знай сці апраў дан-

не і да ра ваць дач ка: «Гэта 

вай на яго зра бі ла та кім. 

Хто ве дае, што ён там ба-

чыў, што пе ра жыў. Ён ні ко лі 

не рас каз ваў».

Яшчэ пра ад на го фран-

та ві ка і поз няе да ра ван не 

рас ка за ла ня даў на ка ле га. 

Гэ та іх ся мей ная гіс то рыя, 

хоць і зу сім ін шая. Дзед 

яе му жа пай шоў на фронт 

з Яра слаў скай воб лас ці. 

До ма за ста лі ся жон ка з 

дзецьмі. Пры гэ тым ад на 

дач ка хва рэ ла, бы ла ін ва лі-

дам. На цяр пе лі ся яны най-

больш ад го ла ду, як по тым 

ус па мі наў сын фран та ві ка, 

быў час, што тра ву елі. Ён 

не ўсю вай ну прай шоў, пас-

ля цяж ка га ра нен ня ка мі са-

ва лі. Та му мог бы вяр нуц ца 

да сям'і ўжо не дзе ў па чат-

ку 44-га — яны ж так ча ка-

лі! Але пас ля шпі та ля муж 

і баць ка ся мей ства па ехаў 

да дру гой жан чы ны. А сям'я 

яго асаб лі ва моц на га ла да-

ла ў пер шы пас ля ва ен ны 

год, ледзь ве вы жы лі. Ды 

неш та не зла дзі ла ся ў яго і ў 

но вай сям'і. Ад ным сло вам, 

вяр нуў ся той ня даў ні сал-

дат да жон кі і дзя цей не дзе 

ў 46-м. Най больш яск ра вы, 

а з га да мі — ба лю чы, — ус-

па мін яго сы на, свёк ра ма ёй 

ка ле гі, — вяр тан не баць кі. 

Ка лі ён зай шоў у ха ту і вы-

няў з кі шэ ні жме ню цу ке рак, 

кры ху раз лез лых без аб гор-

так, та кія та ды пра да ва лі. 

Ві даць, са мых тан ных. І як 

яны елі іх, па мя таў.

Ці да ра ва ла яму жон ка? 

Ві даць, так. А вось сын... 

Да яго баць ка пры ехаў у 

1969-м у Мінск па мі раць. 

Жон кі ўжо не бы ло, бы лы 

фран та вік быў хво ры на 

рак. Так ён і да жыў свой век 

у сям'і сы на, тут па ха ва лі. 

Сын яшчэ зва рыў на за вод-

зе, дзе пра ца ваў, ме та ліч-

ную ага ро джу на ма гі лу, па-

ста віў яе, але больш ту ды 

не ха дзіў. Так і не да ра ваў 

яму. Ран ні сы ход з жыц ця 

ма ці, лі чыў ён, ме на ві та на 

сум лен ні баць кі.

І вось толь кі ня даў на 

ўнукі амаль вы пад ко ва 

знай шлі тую ма гі лу на ад-

ных са ста ліч ных мо гі лак і 

ста лі яе да гля даць. По тым у 

ін тэр нэ це ад шу ка лі і звест кі 

пра свай го дзе да — удзель-

ні ка вай ны. Да ве да лі ся, што 

да вай ны ён быў ку ха рам у 

Яра слаў лі. І не ча ка на для ся-

бе ад кры лі, ад куль у праў ну-

каў схіль нас ці да ку хар ства, 

не ка то рыя з іх пра цу юць на 

пра фе сій най асно ве. Ана лі-

зу ю чы ску пыя звест кі, уну кі 

прый шлі да вы сно вы, што 

дзед іх быў зу сім ня дрэн-

ным ча ла ве кам. І ўсё маг ло 

б быць зу сім іна чай. Каб не 

вай на, якая пе ра піс ва ла на 

свой лад ся мей ныя гіс то рыі, 

гну ла і ла ма ла ха рак та ры, а 

не толь кі за бі вала. Тым яна 

і страш ная.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ



Не фар матНе фар мат  

Поз няе да ра ван не,
або Калі б не бы ло вай ны

Будзь у кур се!Будзь у кур се!  

БЧ пад аў жае 
марш рут цяг ні коў 

да Трус каў ца
З 1 чэр ве ня да 29 ве рас-

ня па іні цы я ты ве Бе ла рус-

кай чы гун кі і па ўзгад нен ні 

з украін скім бо кам пра даў-

жа ец ца марш рут ру ху цяг ні-

ка № 371/372 Ма гі лёў—Львоў 

да стан цыі «Трус ка вец», па-

ве да мі лі ў прэс-цэнт ры ма-

гіст ра лі.

Цяг нік бу дзе кур сі ра ваць праз 

дзень ад праў лен нем па ня цот ных 

чыс лах з Ма гі лё ва і па цот ных 

чыс лах з Трус каў ца.

З Ма гі лё ва цяг нік бу дзе ад праў-

ляц ца ў 15.40, Мін ска — 19.43, 

Ба ра на віч — 22.35 і пры бы ваць 

у Трус ка вец на на ступ ныя су ткі 

ў 13.20. З Трус каў ца цяг нік бу дзе 

ад праў ляц ца ў 15.00 і пры бы ваць 

на на ступ ныя су ткі ў Ба ра на ві чы 

ў 6.33, Мінск — 9.21, Ма гі лёў — 

13.25.

Да Льво ва і на зад цяг нік бу дзе 

іс ці згод на з дзе ю чым рас кла дам. 

Глы бі ня про да жу бі ле таў — 45 су-

так.

Сяр гей РА СОЛЬ КА




