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2 чэрвеня 2016 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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3 чэрвеня 2016 г.

3 ЧЭР ВЕ НЯ

1785 год — дзень на ра джэн ня 
па ра шу та — фран цуз скі 

па вет ра пла валь нік Фран суа Блан-
шар пра дэ ман стра ваў скан стру я ва-
ны ім па ра шут. Пер шы эс кіз па ра-
шу та на ма ля ваў Ле а нар да да Він чы 

ў 1483 го дзе. «Ка лі ў ча ла ве ка ёсць 
ша цёр з на крух ма ле на га па лат на 
шы ры нёю ў 12 лок цяў і вы шы нёю ў 
12, — пі саў ге ні яль ны ву чо ны, — то 
ён змо жа ско чыць з лю бой вы шы ні, 
без не бяс пе кі для ся бе». Па ра шут 
Ле а нар да быў па доб ны на су час ны, 
ад нак ад сут насць прак тыч най па трэ-
бы ў вы ка ры стан ні та ко га пры ста са-
ван ня слу жы ла пе ра шко дай для яго 
вы твор час ці. Толь кі раз віц цё па вет-
ра пла ван ня праз 300 га доў і час тыя 
ка та стро фы за ах во ці лі вы на ход ні каў 
усур' ёз за няц ца ства рэн нем апа ра та 
для бяс печ на га спус ку ча ла ве ка з 
вя лі кай вы шы ні. 3 чэр ве ня 1785 го-
да Фран суа Блан шар (1753—1809) 
пра дэ ман стра ваў у Лон да не скан-
стру я ва ны ім па ра шут для скач коў 
з па вет ра на га ша ра. Сам Блан шар 
апра ба ваць сваё вы на ход ніц тва не 
ад ва жыў ся і з вы шы ні 300 м скі нуў 
на па ра шу це са ба ку. Жы вё ла па спя-
хо ва пры зям лі ла ся. Праз год у Гам-
бур гу Блан шар пра вёў яшчэ адзін 
экс пе ры мент. На гэ ты раз з не ба 
на зям лю спус ціў ся ба ран. Пер шым 

смель ча ком, які з па ра шу там скок нуў 
з па вет ра на га ша ра, стаў фран цуз скі 
аэ ра на ўт Анд рэ-Жак Гар нер. Зда ры-
ла ся гэ та 22 каст рыч ні ка 1797 го да. 
Яго ска чок з вы шы ні 400 мет раў над 
па рыж скім пар кам Ман со стаў пер-
шым у Еў ро пе.

1786 год — 230 га доў та му 
на ра дзіў ся (мяс тэч ка 

Жа лу док, ця пер у Шчу чын скім ра-
ё не) Кан стан цін Ты зен гаўз, на ту ра-
ліст, асвет нік. Пры маў удзел у вай не 
1812 го да су праць На па ле о на. Пас ля 
вай ны зай маў ся на ву ко вай пра цай у 
га лі не ар ні та ло гіі. За сна валь нік бе-
ла рус кай ар ні та ло гіі, пра цы яко га не 
стра ці лі свай го зна чэн ня да на ша га 
ча су. Рас пра ца ваў сіс тэ му кла сі фі-
ка цыі пту шак, якой ка рыс та юц ца 
су час ныя на ву коў цы. За хап ляў ся 
жы ва пі сам, быў вуч нем Я. Рус тэ ма. 
У сва ім ма ёнт ку ў Па ста вах ства рыў 
ар ні та ла гіч ны му зей, са браў кар цін-
ную га ле рэю, знач ную біб лі я тэ ку. Па-
мёр у 1853 го дзе.

1876 год — на ра дзіў ся Мі ка-
лай Ні ла віч Бур дэн ка, 

вя до мы са вец кі хі рург, адзін з за-
сна валь ні каў ней ра хі рур гіі ў СССР, 
ака дэ мік АН СССР, ака дэ мік Ака дэ-
міі ме ды цын скіх на вук (АМН СССР), 
ге не рал-пал коў нік ме ды цын скай 
служ бы, Ге рой Са цы я ліс тыч най 
Пра цы. У 1930—1946 га дах — у 1-м 
Мас коў скім ме ды цын скім ін сты ту це, 
ад на ча со ва (з 1934 го да) уз на чаль-
ваў Цэнт раль ны ней ра хі рур гіч ны 
ін сты тут. У 1941—1946 га дах быў 
га лоў ным хі рур гам Чыр во най Ар міі. 
Пер шы прэ зі дэнт АМН СССР. За сна-
валь нік экс пе ры мен таль на-фі зі я ла-
гіч най шко лы ў ней ра хі рур гіі. Аў тар 
на ву ко вых прац па ва ен на-па ля вой 
хі рур гіі і ней ра хі рур гіі і інш.

Ана толь КУД РА ВЕЦ, 
пісь мен нік, пе ра клад чык:

«Здра да, як і под ласць, не пры-
хо дзіць не ча ка на».

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск — 4.42 21.34 16.52
Вi цебск — 4.24 21.31 17.07
Ма гi лёў — 4.32 21.24 16.52
Го мель — 4.38 21.11 16.33
Гродна — 4.59 21.47 16.48
Брэст — 5.09 21.39 16.30

Iмянiны
Пр. Алены, Канстанціна, 
Міхаіла, Фёдара.
К. Тамары, Анатоля, 
Мацея.

Месяц
Апошняя квадра 29.05–04.06.

Месяц у сузор’і Цяльца.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ

— Вы да па ма га е це жон цы 
ў хат ніх спра вах?

— А як жа! Я іх гра мат на 
пла ную.

Бы ла ў псі ха тэ ра пеў та. 
Ён па ра іў на ноч па кі даць 
усе праб ле мы за дзвя ры-
ма. Што ра біць? Муж ні ў 
якую не зга джа ец ца на ча-
ваць на ву лі цы!

— Хто пер шым знай шоў 
це ла без пры кмет жыц ця?

— Я.

— Ку ды вы яго ад вез лі?
— Як звы чай на: спа чат-

ку ў морг, пас ля ў вы цвя-
рэз нік.

Дзяў чы на не мо жа быць 
шчас лі вай, па куль не аб-
за вя дзец ца да стат ко вай 
коль кас цю адзен ня, якое 
мож на не адзя ваць.

— Лю бы, мо жа, я за ста ну-
ся ў ця бе на ча ваць?

— Поз на, я ўжо ліфт вы-
клі каў.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

3 чэр ве ня, пят ні ца. Спры яль ны дзень 
для ства рэн ня пры чо сак, ка лі хо ча це, 
каб яны за хоў ва лі фор му доў гі час.

4 чэр ве ня, су бо та. Дзень вель мі не-
спры яль ны для стрыж кі і лю бых ма ні пу-
ля цый з ва ла са мі. Лепш на ват іх не мыць 
і менш рас чэс ваць.

5 чэр ве ня, ня дзе ля. Вель мі не спры-
яль ны пе ры яд для стрыж кі ва ла соў. Дай-
це га ла ве ад па чыць.

6 чэр ве ня, па ня дзе лак. Сён ня лепш 
даць ва ла сам спа кой, лю бое ўздзе ян не 
яны пе ра ня суць хва ра ві та.

7 чэр ве ня, аў то рак. Не спры яль ны 
час для на вед ван ня цы руль ні. На ват пры 
што дзён ным га лен ні мож на па ра ніц ца.

8 чэр ве ня, се ра да. Стрыж ка мо жа 
са пса ваць на строй і пры нес ці дыс кам-
форт, уклад ку лепш ра біць звы чай ную.

9 чэр ве ня, чац вер. Стры жы це ся, 
ства рай це ча роў ныя ма дэль ныя пры-
чос кі. Доб ра спра ба ваць но выя стрыж кі, 
афар боў ваць ва ла сы і ра біць хі міч ную 
за віў ку. Фар ба бу дзе стой кай, а стрыж ка 
ў гэ ты дзень пры цяг вае ба гац це.

10 чэр ве ня, пят ні ца. Стрыж ка мо-
жа пры нес ці хва ро бы гор ла і верх ніх 
ды халь ных шля хоў, па маг чы мас ці ад-
моў це ся ад па хо ду ў са лон. Звы чай ны 
до гляд бу дзе спры яль на ўспры ня ты ва-
ла са мі, асаб лі ва па жыў ныя мас кі.

11 чэр ве ня, су бо та. Дзень, ка лі 
нер во вая сіс тэ ма лёг ка ўзбу джа ец ца. 
Стрыж ка мо жа пры вес ці да кан флік таў 
на пра цы і до ма, якія пра цяг нуц ца да на-
ступ на га на вед ван ня цы руль ні.

12 чэр ве ня, ня дзе ля. У гэ ты дзень 
спры яль на пад стры гац ца, ра біць мяк кае 
ме лі ра ван не, хі міч ную за віў ку.

13 чэр ве ня, па ня дзе лак. Сён ня кры-
тыч ны дзень, у які не спры яль ная не толь-

кі стрыж ка, але і лю быя ма ні пу ля цыі з 
ва ла са мі.

14 чэр ве ня, аў то рак. Ка тэ га рыч на 
не па жа да на на вед ваць цы руль ні ка. Ва-
ла сы бу дуць не па слух мя ны мі, да та го ж 
стрыж ка мо жа пры цяг нуць хва ро бы.

15 чэр ве ня, се ра да. Цу доў ны дзень 
для стрыж кі і до гля ду за ва ла са мі. Доб ра 
атры ма ец ца хі міч ная за віў ка.

16 чэр ве ня, чац вер. Дзень не спры-
яль ны для кар ды наль най стрыж кі, але 
до гляд за ва ла са мі пры ня се спры яль ны 
эфект. Мож на ра біць па жыў ныя мас кі, 
ва ла сы по тым бу дуць доб ра ля жаць.

17 чэр ве ня, пят ні ца. Спры яль ны 
дзень для стрыж кі і на огул пры вя дзен-
ня ва ла соў у па ра дак.

18 чэр ве ня, су бо та. Вы дат ны дзень 
для на вед ван ня цы руль ні. Ва ла сы пас ля 
стрыж кі ля гуць пры го жа, фор ма пры чос-
кі бу дзе ра да ваць во ка.

19 чэр ве ня, ня дзе ля. На вед ван не 
цы руль ні не па жа да нае. Ва ла сы мож на 
па шко дзіць так, што яны доў га бу дуць 
хва рэць.

20 чэр ве ня, па ня дзе лак. Стрыж ка ў 
гэ ты дзень пры ня се ў жыц цё дыс гар мо-
нію і па гар шэн не зда роўя.

21 чэр ве ня, аў то рак. Уклад ка мо-
жа ства рыць доб ры знеш ні вы гляд, але 
стрыг чы ся ка тэ га рыч на не рэ ка мен ду ец-
ца з-за не спры яль на га ўплы ву на псі хі ку 
і зда роўе.

22 чэр ве ня, се ра да. Стрыж ка пры-
ня се стра ты і не бяс пе ку. Маг чы ма па-
гар шэн не зда роўя ва ла соў і ар га ніз ма ў 
цэ лым. Не ры зы куй це!

23 чэр ве ня, чац вер. Сён ня мож на 
стрыг чы ся, ка лі ёсць край няя не аб ход-
насць. Ва ла сы мо гуць дрэн на лег чы, але 
ў цэ лым шко ды не бу дзе.

24 чэр ве ня, пят ні ца. Для ўклад кі ва-
ла соў дзень нейт раль ны, а ад стрыж кі 
лепш ад мо віц ца.

25 чэр ве ня, су бо та. Не спры яль ны 
дзень для на вед ван ня цы руль ні.

26 чэр ве ня, ня дзе ля. Сён ня доб-
ры дзень для стрыж кі. Пры чос ка за-
ха ва ец ца на доў га. Мож на раз ліч ваць 
на пры го жы знеш ні вы гляд і пос пех у 
спра вах.

27 чэр ве ня, па ня дзе лак. Стрыж ка 
ў гэ ты дзень па ка за на для лю дзей хво-
рых і сла бых. Фар ба ля жа мяк ка, але 
змы ец ца хут ка, хі міч ная за віў ка не бу дзе 
стой кай.

28 чэр ве ня, аў то рак. Сён ня доб ра 
стрыг чы ся, фар ба ваць ва ла сы і ра біць 
хі міч ную за віў ку, але не аб ход на ўлі-
чыць, што ва ла сы менш ус пры маль ныя 
да ўздзе ян ня, чым звы чай на.

29 чэр ве ня, се ра да. Стрыж ка ў гэ ты 
дзень пры ня се аслаб лен не зда роўя. Ва-
ла сы бу дуць не па слух мя ны мі і зне жы ве-
лы мі, мо жа з'я віц ца сі віз на.

30 чэр ве ня, чац вер. Дзень не па-
ды хо дзя чы для стрыж кі. Ва ла сы дрэн-
на ўспры ма юць на ват до гляд і ля чэн не, 
лепш па кі нуць іх у спа коі.

ГА РА СКОП СТРЫ ЖАК НА ЧЭР ВЕНЬ
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ФЁ ДА РУ ТУ ЛА ВУ 
ПРЫ СВЯ ЧА ЕЦ ЦА
У пер шы дзень ле та ў Ма гі лёў скай 
воб лас ці стар та ваў ХХІ між на род ны 
пле нэр па жы ва пі се «Воб раз Ра дзі мы 
ў вы яў лен чым мас тац тве».

Удзел у ім пры-
ма юць 18 мас та коў 
з Бе ла ру сі, Ра сіі, 
Ар ме ніі, Кі тая, Із ра-
і ля, Сер біі, Эс то ніі. 
Сё ле та ён пры све-
ча ны мас та ку, май-
стру парт рэ та ХІХ 
ста год дзя Фё да ру 
Ту ла ву, які з 1830-х 
га доў жыў і пра ца-
ваў у ма ёнт ку прад стаў ні ка ста ра даў ня га 
два ран ска га ро ду Аляк санд ра Бен кен дор-
фа ў Пра пой ску (ця пер Слаў га рад). Тут жа 
і быў па ха ва ны. Доў гі час не бы ло вя до ма, 
дзе зна хо дзіц ца яго ма гі ла, але ле тась слаў-
га рад скія по шу ка ві кі знай шлі яе на бы лых 
пры ход скіх мо гіл ках. Над ма гіль ная плі та 
мас та ка бы ла ад рэ стаў ры ра ва ная і ў дзень 
па чат ку пле нэ ру афі цый на ад кры та. У гэ ты 
ж дзень на бу дын ку ра ён на га гіс то ры ка-
края знаў ча га му зея ў Слаў га ра дзе з'я ві ла ся 
ме ма ры яль ная дош ка ў го нар мас та ка.

Уся го на сён няш ні дзень вя до ма больш за 
60 парт рэ таў Ту ла ва, якія за хоў ва юц ца ў Эр-
мі та жы, Рус кім му зеі, Трац ця коў скай га ле рэі, 
Ка луж скім мас тац кім му зеі, Сма лен скім му-
зеі-за па вед ні ку і ін шых му зе ях Бе ла ру сі, Ра сіі 
і Укра і ны. У Ма гі лёў скай воб лас ці ары гі на лаў 
яго ра бот, на жаль, ня ма. Ня даў на Слаў га-
рад скі му зей на быў не каль кі пост араў кар-
цін мас та ка. На іх чле ны ся мей ства Бен кен-
дор фаў, дзяр жаў ныя асо бы. Пад рых та ваць 
гэ тую вы ста ву да па мог Ма гі лёў скі аб лас ны 
мас тац кі му зей імя П. Мас ле ні ка ва.

На пра ця гу не каль кіх дзён удзель ні кі 
пле нэ ру бу дуць пра ца ваць у Слаў га ра дзе, 
ін шых ра ё нах воб лас ці і ў Ма гі лё ве. Вы ні кі 
гэ тай пра цы падвядуць 6 чэр ве ня ў аб лас-
ным мас тац кім му зеі імя П. Мас ле ні ка ва. 
А па куль тут мож на азна ё міц ца з ра бо та мі 
Фё да ра Ту ла ва.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by


