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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 7.20 18.34 11.14
Вi цебск — 7.11 18.22 11.11
Ма гi лёў — 7.10 18.24 11.14
Го мель — 7.06 18.22 11.16
Гродна — 7.35 18.50 11.15
Брэст    — 7.35 18.52 11.17

ЗАЎТРА
У рэ ста ра не:

— Ган на, зо лат ка, што та бе за ка-

заць?

— Са ша, ты ж ве да еш, што я люб лю.

— Ве даю, Ган на, але ес ці так са ма 

трэ ба.

Аб' ява:

Во пыт ны ак цёр без дуб лё ра 

зды мец ца ў ад кры тых за столь ных 

сцэ нах.

— Ты дзе пра цу еш?

— Ды ў аэ ра пор це, пры бі раль ні 

мыю.

— Дык на вош та та бе та кая ра бо та, 

кінь яе!

— Так? І сыс ці з авія цыі?

Месяц
Апошняя квадра 2 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Дзевы.

Iмянiны
Пр. Іраіды, Андрэя, Івана, Інакенція, 
Пятра.
К. Ганны, Арнольда, Артура, 
Браніслава.

Фо та Ліны МАЛІНІНАЙ.
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1506 год — пін скі 

князь Фё дар 

Яра сла віч на даў на блі жа на му 

да яго ба я ры ну Да ні лу Іва на ві-

чу Ір ці шча ву гра ма ту на «веч-

нае ва ло дан не два ры шча мі» ў 

вёс цы Да сто е ва пад Пін скам, 

і яго на шчад кі атры ма лі ра да вое проз ві шча па 

наз ве гэ та га ся ла. Гэ тую да ту пры ня та лі чыць 

пер шым да ку мен таль ным свед чан нем па хо джан-

ня ро ду Да ста еў скіх.

1762 год — го ра ду Мя дзе лу бы ло да ра-

ва на маг дэ бург скае пра ва і да звол 

на ча ты ры кір ма шы што год.

1818 год — на ра дзіў ся (в. Ля ды, ця пер у 

Дуб ро вен скім ра ё не) Сяр гей Кан-

стан ці на віч За ран ка, ра сій скі жы ва пі сец і пе-

да гог, які на ле жаў да Ве не цы я наў скай шко лы, 

ака дэ мік, пра фе сар. З 1856 го да — пра фе сар 

Мас коў ска га ву чы лі шча жы ва пі су, скульп ту ры 

і дой лід ства. Як жы ва пі сец вя до мы вы дат ны мі 

ма люн ка мі ін тэр' ераў і парт рэ та мі. Са дзей ні чаў 

раз віц цю бе ла рус ка га вы яў лен ча га мас тац тва. 

Па мёр у 1871 го дзе.

1876 год — на ра дзіў ся (в. Аста шы на, 

ця пер у На ва груд скім ра ё не) Ян 

Бул гак, бе ла рус кі і поль скі эт ног раф, фальк ла-

рыст, май стар мас тац кай края знаў чай фа та гра-

фіі. У 1919—1939 га дах 

за гад ваў ла ба ра то ры яй 

мас тац кай фа та гра фіі 

пры Ві лен скім уні вер сі тэ-

це. Апуб лі ка ваў вя лі кую 

коль касць фа та гра фій 

бе ла рус кіх пей за жаў, 

жы лых і гас па дар чых 

па бу доў. Аў тар ра бот аб бе ла рус кім фальк ло ры 

і края знаў стве, эс тэ ты цы і тэх ні цы фа та гра фіі. 

На пі саў ус па мі ны пра Ф. Ру шчы ца. Мно гія фа та-

гра фіі Яна Бул га ка за хоў ва юц ца ў ар хі вах і біб лія -

тэ ках Поль шчы і Літ вы. Па мёр у 1950 го дзе.

1943 год — на ра дзіў ся (г. Ма гі лёў) Ва лян-

цін Ула дзі мі ра віч Дуд ке віч, бе ла рус кі 

тан цоў шчык, ха рэо граф, за слу жа ны дзе яч мас тац-

тваў Бе ла ру сі, на род ны ар тыст Бе ла ру сі. З 1961 го-

да — ар тыст ба ле та Дзяр жаў на га тэ ат ра опе ры і 

ба ле та Бе ла ру сі, з 1969-га — ар тыст ба ле та, пе да-

гог-рэ пе ты тар, рэ жы сёр-па ста ноў шчык, мас тац кі 

кі раў нік кан цэрт на-эст рад на га бю ро Бе ла рус кай 

фі лар мо ніі, за тым — ды рэк тар і мас тац кі кі раў нік 

Дзяр жаў на га ан самб ля тан ца Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 

Ся род па ста но вак: тан цы на асно ве бе ла рус кай 

на род най тан ца валь най твор час ці «Буль ба», «Вяс-

ко выя гуль ні», «Та па ту ха»; тан ца валь ныя мі ні я-

цю ры, звя за ныя з гіс та рыч ным мі ну лым Бе ла ру сі 

«Еф ра сін ня», «Авэ Ма рыя», «Ня свіж ская ле ген да» 

(пра гра ма «Пес ня пра зуб ра») і інш.

1927 год — ад бы ла ся 

прэм' е ра пер-

ша га гу ка во га філь ма. Ён быў 

вы пу шча ны кам па ні яй «Уор нэр 

Бра зэрс» і на зы ваў ся «Спя вак 

джа за» («Jazz Sіnger», рэ жы сёр 

Алан Крос ланд). Кар ці на ме ла ве лі зар ны пос пех 

і пры нес ла кам па ніі пры бы так у 3,5 млн до ла раў. 

Ад ну з га лоў ных ро ляў у філь ме сыг раў ха рыз-

ма тыч ны Эл Джол сан.

1940 
год — на ра дзіў ся Юо зас Буд рай-

ціс, са вец кі і лі тоў скі ак цёр, дзе яч 

куль ту ры, на род ны ар тыст Літ вы. Зды маў ся ў 

філь мах «Ні хто не ха цеў па мі раць», «Гэ тае са-

лод кае сло ва — сва бо да», «Ка ру сель», «Шчыт 

і меч» і ін шых.
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ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

Па га ры зан та лі: Бот. Трап. Тор. Бокс. Ржа. Ра гу. Ева. Ака. Ба лет. Скарб. Авал. Ара бес ка. Ага. Код. 

Рыс. Ба га ты. Акр. Па вер ты ка лі: Ар бітр. Яст раб. Бур бал ка. Ста рас та. По пел. Скат. Зубр. Ве ра. Абак. 

Алег. Вак са. Ло дар. Ру ка. Ба за. Са ры.

СКАНВОРД Склаў Юрый ФА ЛІН СКІ, 

г. Мінск.

Чым на са мрэч зай ма ец ца Ку па лін-

ка ў са мую лег ка дум ную лет нюю 

ноч? Што ка валь куе ўна чы, не па-

ліў шы свя чы? І ча му ку ма ад маў-

ля ец ца ад агур ка, які пра па нуе ёй 

кум, і пры гэ тым про сіць «не пса-

ваць яе жы ва точ ка»? Не толь кі ў 

двух сэн соў ных пры пеў ках, але ў 

роз ных фор мах фальк ло ру бе ла-

ру сы маг лі га ва рыць пра ін тым ныя 

ад но сі ны.

Толь кі ўсё тут сха ва на за воб ра за мі, 

сім ва ла мі, пра якія, ад нак, на шы прод кі 

доб ра ве да лі. Дзяў ча ты ра зу ме лі, якія 

пра па но вы ро біць хло пец, ка лі про сіць 

на па іць ка ня або ра зуць, абуць ма ла-

дзі цу, і пры да па мо зе якіх дзея сло ваў 

рас каз ва ец ца пра ўза е ма дзен не па ры 

(ка лоць, ка ваць, шыць, ір ваць), які муж-

чын скі ор ган па раў ноў ва ец ца з таў ка чом 

(шы лам), а жа но чы — са сту паю (ха му-

том, дзя жой). Ці не свед чан не гэ та та го, 

што на шы прод кі бы лі не абы яка выя да 

тэ мы сек су?

І хоць даў ней гра мад ства і спра ба ва-

ла рэ гу ля ваць ін тым ныя ад но сі ны (ча го 

вар тыя пра вер кі ня вест у пер шую шлюб-

ную ноч), стры маць пал кі тэм пе ра мент 

не заў сё ды ўда ва ла ся. Не вы пад ко ва ў 

бе ла ру саў бы лі вы пра ца ва ны па ка ран ні 

для дзяў чат, якія да вя сел ля не за ха ва лі 

цнат лі васць.

Да лі кат ная тэ ма не раз трап ля ла і ў 

по ле зро ку да след чы каў.

«Каб дзеў ка лю бі ла хлоп ца ці хло-

пец — дзеў ку, то трэ ба даць, сцёр шы ў 

пыл, з'ес ці ці вы піць той бя ро за вы ліс ток 

з ве ні ка, што пры ста не ў лаз ні к аза дку 

пас ля та го, як ужэ ча ла век аб дас ца ва-

дою. Як гэ та зра біць, то так па ка хае, так 

пры ста не, бы той ліст».

«Каб у дзе вач кі-пад шпар ка хут чэй 

вы рас лі груд кі, з-за якіх лю бяць і за якія 

ні бы та не на ро кам ха па юц ца, то іх трэ ба 

на ці раць хла пец каю шап каю. Дзе вач кі-

пад шпар кі, каб хут чэй рас лі груд кі, пры-

клад ва юць к ім сля пых шча нят».

«Ка лі ў дзе вач кі-пад шпар ка вель мі 

хут ка рас туць груд кі, то жан кі ка жуць, 

што з яе не бу дзе доб рае жон кі, што яна 

бу дзе вель мі пад кая да муж чын, а за тым 

хут ка са ста рыц ца, як грыб».

Гэ тыя за пі сы зра біў эт ног раф Аляк сандр 

Серж пу тоў скі. Але ін фар ма цыю, якая да ты-

чыц ца ўза е ма ад но сін па між по ла мі, мож на 

знай сці і ў ін шых да след чы каў.

«Ран няе раз віц цё ў дзяў чын кі ад ных 

толь кі гру дзей га во рыць пра дзве ака-

ліч нас ці: а) што ма ці за ча ла та кую дач ку 

па-за шлю бам; б) што та кая дач ка не 

за ха вае дзя воц тва да шлю бу». Гэ та ўжо 

за пі саў Ні кі фа роў скі.

«Ня вес та лі чыц ца спе лаю, ка лі яе ка-

са да рас ла да по яса. Ка лі гру дзі, ву шы 

ці нос у ня вес ты мяк кія — яна стра ці ла 

цнат лі васць», — зна хо дзім у Ра ма на ва.

Ка лі па ка пац ца ў за пі сах эт ног ра фаў, 

мы мо жам знай сці пад каз кі, як вы зна-

чыць пал кіх асоб (на прык лад, улюб лі вы-

мі і га ра чы мі маг лі быць лю дзі з кры вы мі 

зу ба мі). Жан чы ны ве да лі, што ра біць, 

каб па да бац ца су праць лег ла му по лу. 

У мо дзе бы лі пыш ныя фор мы, і та му 

дзяў ча там ра і лі: каб та кія зай мець, трэ-

ба трой чы скуб нуць цес та з ла па ты, ка лі 

са дзяць хлеб у печ.

Час та са мі баць кі кла па ці лі ся пра бу-

ду чы пос пех свай го дзі ця ці на эра тыч-

най ні ве. Не прос та так но ва на ро джа-

ных дзяў чы нак за горт ва лі ў муж чын скую 

ка шу лю, хлоп чы каў — у жа но чую. І аб-

ра за нне пу па ві ны роў на на два паль цы 

звяз ва лі з бу ду чы мі ін тым ны мі па во дзі-

на мі дзі ця ці.

Дзяў ча ты ве да лі, што ра біць, каб хут-

чэй вый сці за муж (на прык лад, сес ці на 

мес ца ня вес ты), і ча го па збя гаць, каб не 

за стац ца ад ной (не са дзіц ца на ка ло ду, 

не кі даць смец це це раз па рог).

Ве да лі на вёс ках і спо са бы, як паў-

здзей ні чаць на су праць лег лы пол. Ад ны 

ра і лі на сіць га ла ву яст ра ба (гэ тая птуш-

ка — сім вал пал кас ці і ад ва гі) на жы ва-

це, — маў ляў, «та ды ўсе бу дуць лю біць». 

Дру гія пад каз ва лі дзяў чы не тры ра зы 

на ма ла дзік уда рыць абра на га хлоп ца 

са рва най га лін кай, на якой ся дзеў са-

ла вей. Трэ ція ра і лі са браць сем кроп ляў 

по ту і ціш ком даць іх вы піць хлоп цу, які 

па да ба ец ца, — маў ляў, пас ля гэ та га так 

ка хаць бу дзе, што і жыц ця свай го не па-

шка дуе.

Ды і на род ны ка лян дар быў скла дзе-

ны так, каб у ма ла дых лю дзей не бы ло 

праб лем з по шу кам сва іх па ла ві нак: яны 

маг лі сы хо дзіц ца пад час роз ных свя таў, 

гуль няў, ры ту а лаў, якіх бы ло ба га та. Але 

не трэ ба ду маць, што на шы прод кі бы лі 

за кла по ча ны толь кі пра ця гам ро ду. Ін-

тым ныя зно сі ны ў пер шую шлюб ную ноч 

«за бяс печ ва лі» даб ра быт і пра цві тан не 

гас па дар кі. Ча ла ве чыя па во дзі ны вы дат-

на пе ра но сі лі ся на сель ска гас па дар чыя 

спра вы. Так, спа ра джаль ныя функ цыі 

зям лі звяз ва лі з жа но чым па чат кам, 

та му гас па ды ні так мно га за ві ха лі ся на 

ага ро дзе, пры чым час та пры па са дцы 

яны маг лі рас пра на цца, рас пус каць ва-

ла сы. Тое ж і з муж чы на мі: гас па да ра за-

пра ша лі на гра ды з агур ка мі, лі чы ла ся, 

доб ра бу дзе, ка лі ён па ска ча там го лым, 

маў ляў, агур кі бу дуць рас ці вя лі кія.

Га ра чы мі бы лі не толь кі ся лян кі. На 

ста рых кар ці нах мож на ўба чыць сур' ёз-

ных дам, за му ра ва ных у стро гія, за кры-

тыя ўбо ры. Але што ра бі ла ся на са мрэч, 

ка лі жан чы ны не па зі ра ва лі мас та ку? 

Глы бо кія дэ каль тэ, пал кія по зір кі і інт-

рыж кі — гэ тым жыў вы со кі свет у ча сы 

Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га. За ха ва лі ся 

і да ку мен ты, якія свед чаць пра гэ та.

Гіс то рыі з лож ка
Пра тое, што секс на Бе ла ру сі быў у 

лю быя ча сы, мож на па чы таць і ў но вым 

да сле да ван ні «У лож ку з бе ла ру сам» 

Анас та сіі Зе лян ко вай. І ў ча сы ін тэр нэ ту, 

ка лі лю бая ін фар ма цыя да ступ на, тэ ма 

сек су за ста ец ца ці ка вая. Пра гэ та свед-

чыць ха ця б тое, што гро шы на вы дан не 

кніж кі пра эра тыч ныя тра ды цыі бе ла ру-

саў бы лі са бра ныя на краў дфан дын га-

вай пля цоў цы. Але, тым не менш, ні я кай 

«клуб ніч кі» ў гэ тай кніж цы ня ма. У ёй вы 

па чы та е це пра тра ды цыі, быт, но ра вы, 

звя за ныя з уза е ма ад но сі на мі муж чын і 

жан чын. У кніж цы 196 пра мых спа сы лак 

на кры ні цы, ка ля ста зно сак, якія рас па-

вя да юць пра пэў ныя гіс та рыч ныя фак ты. 

Ды і, як пры зна ец ца са ма аў та рка, яна 

ха це ла ў тым лі ку звяр нуць ува гу і на 

гіс то рыю кра і ны. Пры спеў час раз бі ваць 

стэ рэа ты пы пра наш на род — быц цам 

ён увесь час су муе, хо дзіць за плу гам, 

спя вае пра до лю-ня до лю. Не та кі ўжо 

ён быў ня шчас ны і за бі ты! На шы прод кі 

бы лі агонь і ў сек се ме лі пос пе хі не гор-

шыя за ін шых.

— У 2008 го дзе я па зна ё мі ла ся з кніж кай 

бе ла рус кай да след чы цы Тац ця ны Ва ло-

дзі най «Бе ла рус кі эра тыч ны фальк лор». 

Ура зі ла, што ву чо ныя сцвяр джа лі: бе ла-

рус кі фальк лор у па раў на нні з укра ін скім 

ці рус кім най больш эра тыч ны, — дзя лі-

ла ся аў та рка пад час прэ зен та цыі кні гі. — 

На ват ка лі не мець на ўва зе ўсё тое, што 

пры бра лі цэн за ры з тэкс таў. У са мых 

звы чай ных пес нях, мно гія з якіх сён ня 

спя ва юць на шы на род ныя ка лек ты вы, 

га во рыц ца «пра гэ та». Тая ж пес ня, дзе 

Ясь про сіць на па іць ка ня, як прык лад. Я 

так ура зі ла ся, як прод кі ўсё су ме лі сха-

ваць, што мне за ха це ла ся да ве дац ца 

больш. Су стрэ ла ся з да след чы кам шля-

хец кай куль ту ры, пас ля ўзя ла ся за ін шыя 

пе ры я ды. І на збі ра ла ся ба га та роз ных 

фак таў. На прык лад, на тэ ры то рыі да рэ-

ва лю цый най Бе ла ру сі пуб ліч ныя да мы 

бы лі ле га лі за ва ныя. У па чат ку ХХ ста-

год дзя ў жан чын бы ла маг чы масць за-

мо віць са бе секс-цац ку з Еў ро пы, на-

ват ура чы пра піс ва лі эра тыч ны ма саж 

для ля чэн ня жа но чай «сцяр воз нас ці». 

У цэнт ры Мін ска кру ці лі бія скоп, на 

якім міль га лі пар наг ра фіч ныя кар цін кі, 

і каш та ва ла гэ та 20 ка пе ек. І ка лі я ра-

ней ду ма ла, што гэ та ў «лі хія» 90-я бы ла 

сва бо да, аказ ва ец ца, усё бы ло ад кры та 

яшчэ ра ней.

— Ка го з бе ла ру сак мож на бы ло б 

на зваць секс-бом бай?

— У кож ныя ча сы бы лі свае ге ра і ні. 

Тут мож на зга даць Бар ба ру Ра дзі віл. Ка-

лі Сі гіз мунд ха цеў узяць з ёй шлюб, яму 

прад ста ві лі спіс усіх яе па лю боў ні каў: ад 

ко ню ха да ма на ха. Маг чы ма, тут па ста-

ра ла ся і ма ці Сі гіз мун да Бо на Сфор ца — 

мо жа, ка го і пры пі са лі ліш ня га. Але, як 

мы ве да ем, за ка ха на га ні што не спы ні ла. 

Ды і ў са мо га Сі гіз мун да бы ло до сыць 

па лю боў ніц — ма ці тры ма ла яму га рэ мы, 

за бяс печ ва ла дзяў чы на мі.

— А Ка за но вы на Бе ла ру сі бы лі?

— Ка неш не. Ві даць, мож на на зваць 

Аў гус та Ста ні сла ва Па ня тоў ска га: у яго 

бы ла бяс кон цая коль касць жан чын, пад 

сто па за шлюб ных дзя цей. Ён быў па лю-

боў ні кам на ват ра сій скай ім пе ра тры цы 

Ка ця ры ны. Стэ фан Ба то рый лю біў не 

толь кі Грод на, але і га рад ні ча нак. Той жа 

Кас цюш ка не толь кі ва я ваў — ён і ка хаць 

умеў, і ка рыс таў ся по пы там у жан чын. 

І быў вель мі пры го жым муж чы нам.

— У на ро дзе ве да лі, як па ка раць 

«ня чыс тую» дзяў чы ну, па за шлюб ных 

дзя цей на зы ва лі «кра піў ні ка мі», а як 

да гэ тай спра вы ста ві ла ся шлях та?

— Па за шлюб ныя ад но сі ны асу джа лі ся. 

На ват у за ко нах бы ло пра пі са на, што пра-

лю ба дзей ства ка ра ец ца. Быў уве дзе ны 

тэр мін «бен карт» — па за шлюб нае дзі ця. 

Але ўсё роў на іс на ва ла столь кі па ру шэн-

няў!.. У пе ры яд ВКЛ поль скія гіс то ры кі 

апіс ва лі, што ад бы ва ец ца на на шых зем-

лях: ка за лі, тут ня ма ні вод най шлях цян кі, у 

якой не бы ло б па лю боў ні ка і пры гэ тым ён 

з'яў ля ец ца сяб рам сям'і. Ліц він кі лі чы лі ся 

са мы мі лег ка дум ны мі жан чы на мі.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

ІН ТЫМ ПРА ПА НОЎ ВАЦЬ!

Для амаль кож на га ча ла ве ка 

на све це пер шая на стаў ні ца 

за ста ец ца да ра гім ча ла ве кам

на ўсё жыц цё. Гэ тай пес няй 

ха цеў бы па він ша ваць усіх 

на стаў ні каў з іх пра фе сій ным 

свя там.

Вер шы — Сяр гей Гра хоў скі, 

му зы ка — Яў ген Кся не віч

Куп лет 1

Я не за бу ду ні ко лі

Сшыт кі, пе на лы, бук вар,

Пер шыя ра дас ці ў шко ле,

Пер шай на стаў ні цы твар.

Я не за бу ду ні ко лі

Ру кі яе, што вя лі

Нас, як па род на му по лю,

Па не аб сяж най зям лі.

Пры пеў (2 ра зы):

Я не за бу ду ні ко лі

Сшыт кі, пе на лы, бук вар,

Пер шыя ра дас ці ў шко ле,

Пер шай на стаў ні цы твар.

Куп лет 2

Я не за бу ду ні ко лі

Яс ных і доб рых ва чэй,

Мо жа, ад іх на ва кол ле

Ста ла шы рэй і яр чэй.

Пер шай на стаў ні цы сло вы,

Дзе мне ні зда рыц ца быць.

Так, як і мат чы ну мо ву,

Нель га ні ко лі за быць.

Пры пеў (2 ра зы)

Песню бярыце з сабою...Песню бярыце з сабою...  

Руб ры ку вя дзе Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 
evgenyksenevіch@gmaіl.com

ПЕР ШАЯ 
НА СТАЎ НІ ЦА
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У Мінск 
па та лен ты пры едуць 

арт-ме не джа ры з Еў ро пы
У кан цы ліс та па да ў бе ла рус кай 

ста лі цы прой дзе пер шы шоў кейс-

фес ты валь Іskra Showcase Weekend, 

які ла дзяць Ін сты тут Гё тэ ў Мін ску, 

па соль ства Фран цыі ў Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь пры пад трым цы Фон ду 

ня мец ка-фран цуз ска га куль тур на га 

су пра цоў ніц тва.

У ме жах фэс ту прад стаў ні кі буй ных 

фес ты ва ляў з Гер ма ніі і Фран цыі су-

стрэ нуц ца з бе ла рус кі мі му зы кан та мі, 

ар га ні за та ра мі кан цэр таў і прад стаў ні-

ка мі му зыч ных пля цо вак і рас ка жуць 

пра шля хі пос пе ху ў Еў ро пе. Шоў кейс-

фес ты ва лі — рас паў сю джа ная фор ма 

су вя зі па між ар тыс та мі і біз нес-су поль-

нас цю. Праз іх пра сцей тра піць на той 

ці ін шы між на род ны твор чы фо рум і 

знай сці сваю пуб лі ку за мя жой. Ра ней 

у на шай кра і не па доб ных ме ра пры ем-

стваў, па сут нас ці, не пра во дзі ла ся.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

З вякоў мінулыхЗ вякоў мінулых Як бе ла ру сы 
ста ві лі ся 
да сек су?


