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ЗАЎТРА
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   дня

Мiнск — 4.40 21.37 16.57

Вi цебск — 4.22 21.35 17.13

Ма гi лёў — 4.30 21.28 16.58

Го мель — 4.36 21.15 16.39

Гродна — 4.57 21.51 16.54

Брэст — 5.07 21.42 16.35
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6 чэрвеня 2018 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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УСМІХНЕМСЯ

У гаст ра но ме:

— Мне, ка лі лас ка, сок 

пша ніч ны, толь кі без мя ка ці.

— Ча го?

— Што ча го? Га рэл ку да-

вай!..

Рэ цэпт ля ні вых га луб-

цоў:

1. Ідзі спаць...

— Хво ры, пад рых-

туй це ся, за раз бу дзе 

кры ху не пры ем на... 

Га то вы? З вас тры ты-

ся чы!

Сяб роў кі твае, 

якія да ар фа гра фіі 

хлоп цаў у па ве дам-

лен нях не чап ля лі-

ся, ужо даў но за муж 

па выскок ва лі, а ты 

што? Ну да вай, ча кай 

свай го гра ма цея.

Раз маў ля юць дзве 

за муж нія жан чы ны:

— Дзе ця пер твой муж?

— Гу ляе з са ба кам. 

А твой?

— Гу ляе, са ба ка! 

Су час ны Ро бін Гуд ад-

бі рае ў ба га тых ба гац це, 

ро біць сэл фі і па каз вае 

бед ным.

Месяц
Апошняя квадра 

6 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Рыб.

7 ЧЭР ВЕ НЯ

1563 год — вя лі кі князь Вя лі-

ка га Княст ва Лі тоў ска га 

Жы гі монт ІІ Аў густ пад пі саў пры ві лей 

аб ураў на ван ні ў пра вах фе а да лаў пра-

ва слаў ных і ка то лі каў; тэкст пры ві лея 

ўклю ча ны ў якас ці прэ ам бу лы ў Ста тут 

Вя лі ка га Княст ва 1566 го да.

1825 год — на ра дзіў ся Эд вард Фран ца ві ч Паў ло-

віч, мас так, ме му а рыст. Ву чыў ся ў Жы ро ві-

чах, Сло ні ме, Слуц ку. Скон чыў Пе цяр бург скую ака дэ мію 

мас тац тваў. З 1859 го да вы кла даў у На ва груд скай гім на зіі, 

за сна ваў там жа но чы пан сі ён і ня дзель ную шко лу для 

мяс цо вых жы ха роў, ама тар скі тэ атр, дзе быў рэ жы сё рам, 

дэ ка ра та рам, ак цё рам. Пі саў пра куль тур на-гра мад скае 

і лі та ра тур нае жыц цё Бе ла ру сі 1840—1860-х га доў, пра 

бе ла рус ка га паэ та Ф. Са ві ча, по быт бе ла ру саў. Пра ца ваў 

у жан ры парт рэ та, вы ка наў за ма лёў кі На ва груд ка і яго 

ва ко ліц, пі саў іко ны. Па мёр у 1909 го дзе.

1923 год — на ра дзіў ся (вёс ка Які ма ві чы Клі ма-

віц ка га ра ё на) Мі ха іл Ан то на віч Ста ра вой-

таў, Ге рой Са вец ка га Са ю за. У га ды Вя лі кай Ай чын най 

вай ны — на За ход нім, Паўд нё ва-За ход нім, 3-м Укра ін скім 

фран тах. Ра да вы Ста ра вой таў вы зна чыў ся ў 1944 го дзе 

ў ба ях на тэ ры то рыі Адэ скай воб лас ці (Укра і на), дзе пас ля 

фар сі ра ван ня Паўд нё ва г а Бу га на за хоп ле ным плац дар ме 

ўдзель ні чаў у ад біц ці дзевяці ва ро жых контр атак, пяць 

ра зоў ха дзіў у ата ку, у ру ка паш ным баі зні шчыў сем гіт-

ле раў цаў. Па мёр ад ран у 1944 го дзе.

1958 год — па ча та бу даў ніц тва пер шын ца бе ла-

рус кай наф та хі міі — На ва по лац ка га наф та-

пе ра пра цоў ча га за во да; за кла дзе ны го рад На ва по лацк.

1848 год — на ра дзіў ся Поль Га-

ген, вя до мы фран цуз скі 

жы ва пі сец. Ра зам з 

Се за нам і Ван Го гам 

быў най буй ней шым 

прад стаў ні ком пост-

ім прэ сі я ніз му. Ра бо ты май стра пры 

жыц ці не ме лі по пы ту, мас так быў бед-

ны. У той жа час кар ці на Га ге на «Ка-

лі вя сел ле?» — ад на з са мых да ра гіх 

пра да дзе ных кар цін у све це. Па мёр у 

1903 го дзе.

1897 — на ра дзіў ся Кі ры ла Афа нась е віч Ме рац-

коў, вя до мы са вец кі во е на чаль нік, Ге рой 

Са вец ка га Са ю за, Мар шал Са вец ка га Са ю за. Удзель нік 

гра ма дзян скай вай ны ў Іс па ніі, у са вец ка-фін лянд скую 

вай ну ка ман да ваў ар мі яй. З 1940 го да — на чаль нік Ге не-

раль на га шта ба, з 1941-га — на мес нік нар ка ма аба ро ны 

СССР. Уда сто е ны вы шэй ша га ва ен на га ор дэ на «Пе ра мо-

га». Па мёр у 1968 го дзе.

1938 год — на ра дзі ла ся Тац ця на Лаў ро ва, са-

вец кая і рас ій ская ар тыст ка тэ ат ра і кі но, 

за слу жа ная ар тыст ка РСФСР. Зды ма ла ся ў філь мах: 

«Пес ня пра Каль цо ва», «Вы пра ба валь ны тэр мін», «Дзе-

вяць дзён ад на го го да», «Уся ка ра леў ская раць» і ін шых. 

Па мер ла ў 2007 го дзе.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Мая хата 
з краю

Ха це ла гэ тым ра зам цал кам на-

пі саць пра вяс ко вы ка лек ты візм 

аль бо са лі дар насць, бо з'я ва гэ-

та апош нім ча сам не ска заць каб 

ма са вая. Але ж гэ тыя гіс то рыі 

пра ад ну і тую ж жан чы ну. Та му 

ўсё ра зам і скла ла ся.

А са лі дар насць, вель мі на ват вы са-

ка род ную, у да дзе ным вы пад ку пра яві лі 

жы ха ры ад ной зу сім не вя лі кай вёс кі. Пра 

гэ та кры шач ку паз ней. Жан чы на, тая, 

што дзяў чын кай у пяць га доў за ста ла ся 

без ма ці, вяр ну ла ся сю ды з го ра да ў да-

лё кія ўжо дзе вя нос тыя га ды з ма лень кім 

сы нам. Яна з ма лен ства ву чы ла ся вы жы-

ваць, і тыя ўро кі жыц ця ча сам бы лі да во лі 

жорст кія. Але з юнац тва Ва ля за сво і ла, 

што раз ліч ваць да во дзіц ца толь кі на ся-

бе, ні хто ні ко лі ні чым не да па мо жа.

Пас ля шко лы, не дзе ў 70-я, яна пры-

еха ла ў Мінск, улад ка ва ла ся на пра цу. 

Усе ра ман тыч ныя ма ры і над зеі раз бі-

лі ся пас ля пер ша га ня ўда ла га шлю бу. 

Ва ля вый шла за муж і пе ра еха ла да 

му жа ў ад ну з паў днё вых рэс пуб лік. 

І пра жы ла там да во лі га доў, па куль 

вы пад ко ва не да ве да ла ся, што муж не 

мо жа мець дзя цей у вы ні ку пе ра не се-

най у дзя цін стве хва ро бы. Не та кі ўжо 

вя лі кі грэх, тым больш што не сам жа 

ча ла век ві на ва ты. Але яна не змаг ла 

змі рыц ца з пад ма нам, з тым, што не 

ска заў ёй сум лен на ад ра зу. Сло вам, 

са бра ла рэ чы і вяр ну ла ся ў Мінск, каб 

па чаць жыц цё спа чат ку. Най перш 

улад ка ва ла ся на пра цу з перс пек ты-

вай атры маць жыл лё. А тут — раз вал 

Са ю за, кры зіс на прад пры ем стве. Па-

спе ла, як той ка заў, у апош ні ва гон: 

здолела вы біць са бе ква тэ ру, ледзь 

не зу ба мі яе вы грыз ла, тую ад на па- 

ка ёў ку. Так што свой дах над га ла вой 

зай ме ла. І па-ра ней ша му ха це ла мець 

дзя цей. Та му і ра шы ла ся на ра дзіць, 

ка лі бы ло ўжо доб ра за трыц цаць.

Хлоп чык з'я віў ся на свет зда ро-

вень кі ды пры го жань кі, на яе вя лі кае 

шчас це. Да бія ла гіч на га баць кі яна 

нія кіх прэ тэн зій не ме ла, у яго ж бы ла 

свая сям'я. А ка лі жыць на дзі ця чую 

мі зэр ную да па мо гу тых га доў ста ла 

не маг чы ма, зда ла сваю мін скую ква-

тэ ру і па еха ла ў тую са мую вёс ку ў 

ста ры ба бу лін дом. У ёй Ва лі ўсе спа-

чу ва лі, па мя та лі яе сі ра той, да па ма-

га лі, чым маг лі. Ну і не без іх да па мо гі 

яна су стрэ ла ся з бы лым вай скоў цам 

Аляк се ем, які пе ра ехаў да ма ці ў су-

сед нюю вёс ку. У Аляк сея пас ля Аф-

га на сям'я рас па ла ся, за ста лі ся дзве 

дач кі. Бы лая жон ка, мож на ска заць, 

пе рад ала Ва лі ў спад чы ну кры ху аб-

раз лі вую мя нуш ку «кан ту жа ны». Ён і 

праў да атры маў там і кан ту зію, і цяж-

кія ра нен ні. Ча ла век ба чыў па чвар ны 

твар вай ны, цу дам за стаў ся жыць, і, 

як мно гія яго та ва ры шы-ад на па лча не, 

за гляд ваў у чар ку.

Але по тым, ні бы апа мя таў шы ся 

і сы шоў шы ся з Ва ляй, ён усё ж та кі 

піць кі не. І сы на яе па лю біць. Аляк сей 

прый шоў да Ва лян ці ны, ка лі хлоп чы ку 

бы ло два га ды, га да ва лі яго ра зам. Не 

ска заць, што ўсё бы ло глад ка, бо жы лі 

больш на два да мы: яна — да пен сіі ў 

Мін ску, ён — у вяс ко вым до ме Ва лі най 

ба бу лі. Ха ту ён да вёў да тол ку, бо ру кі 

мае за ла тыя, яшчэ і су се дзям ра монт 

па ра біў, гэ та зна чыць, ка пей ку ў сям'ю 

пры нёс. І ўсё ў іх бы ло ня бла га, па куль 

баць ка Ва дзі ка не аб' явіў ся праз 22 га-

ды. А сын і не ве даў пра яго. У вёс цы 

за ўвесь гэ ты час хлоп цу ні хто не ска-

заў, што Аляк сей не род ны баць ка! 

Гэ та пра вяс ко вую люд скасць і са лі-

дар насць най вы шэй ша га га тун ку.

Ну, пры ехаў, ні бы снег на га ла ву. 

Аказ ва ец ца, у яго трэ цяя жон ка па-

мер ла, адзі ны сын за гі нуў. За стаў ся 

ча ла век без ні ко га і ўспом ніў пра та го, 

вы пад ко ва га, сы на. А той тым ча сам у 

ар міі слу жыў пас ля за кан чэн ня ВНУ. 

Спа чат ку Ва дзім не ха цеў на ват су-

стра кац ца з на вас пе ча ным баць кам, 

што цал кам зра зу ме ла. Але Ва ля ста-

ла ўся ляк та му спры яць, уга вор ва ла 

сы на, пад вуч ва ла баць ку, як лепш 

ска заць, што за вез ці ў вой ска хлоп-

цу. А жан чы нам-ад на вяскоў кам без 

утой ван ня га ва ры ла, што ста ра ец ца 

для сы на, бо ча ла век за стаў ся адзін, 

у яго ква тэ ра-ма шы на, ра ху нак у бан-

ку — усё хлоп цу за ста нец ца. Аляк сей, 

вя до ма, ха дзіў аб ра жа ны. Ён жа га-

да ваў апошняга, ву чыў, столь кі га доў 

пра жы лі ра зам, усё бы ло агуль нае, 

а ця пер яго, ні бы тую рэч, кры ху ад-

соў ва юць. Не ка то рыя па спя ша лі ся 

асу джаць Аляк сея, маў ляў, стук нуў 

бы ку ла ком па ста ле ці на огул кі нуў 

яе, та кую! Але ён ужо кі даў адзін раз, 

ні чо га доб ра га з гэ та га не вый шла. 

Та му ча каў.

Ды не прай шло і го да, як зноў усё 

па мя ня ла ся і Аляк сей за няў сваё мес-

ца гас па да ра. Ака за ла ся, той са мы 

баць ка Ва дзі ма знай шоў са бе на шмат 

ма ла дзей шую жан чы ну з тры ма ці ча-

тыр ма дзець мі. Зразумела, ка лі бы-

ла трэ цяя жон ка, ча му не мо жа быць і 

чац вёр тай? І Ва ля вель мі ра цы я наль на 

раз ва жы ла, што ім з сы нам ні чо га не 

све ціць з яго ма ё мас ці, тым больш не-

ру хо мас ці. Та му ўсе ста сун кі з бы лым 

ка хан кам звя ла да ну ля, вяр ну ла на 

свае кру гі ра ней шае ся мей нае жыц-

цё, на ра дасць Аляк сею. Вось та кая 

рэ аль ная гіс то рыя ад ной са май са-

праўд най вёс кі, што зна хо дзіц ца не-

дзе па між Брэс там і ста лі цай. А тым, 

хто спя ша ец ца асу дзіць у гэ тай гіс то рыі 

Ва лян ці ну, ска жу так: па жы ві це з ма-

лен ства без ма ці, па га дуй це дзі ця без 

му жа, ва ўсім і заў сё ды аба пі ра ю чы ся 

толь кі на ся бе. Тым жа, хто бя рэц ца 

су дзіць Аляк сея, пра па ную: па бы вай це 

ў са мым пек ле вай ны, страць це сям'ю, 

ве ру ў хоць ней кую спра вяд лі васць і 

знай дзі це сі лы жыць да лей. А по тым 

ужо га ва ры це.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ



Пра вяс ко вую 
са лі дар насць і па кру час ты лёс

Не фар матНе фар мат  


