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   дня

Мiнск — 4.55 21.18 16.23

Вi цебск — 4.38 21.15 16.37
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Брэст — 5.21 21.25 16.04
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22 мая 2019 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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Месяц
Поўня 19 мая.

Месяц у сузор’і Вадаліва.

16 23 мая 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

23 МАЯ

1572 год — па чаў ра бо ту пер-

шы Га лоў ны з'езд Вя лі ка га 

Княст ва Лі тоў ска га. Гэ та быў са слоў на-

прад стаў ні чы ор ган. Пер ша па чат ко ва яго 

іс на ван не не пра ду гледж ва ла ся за ко нам. 

Звы чай на на га лоў ных з'ез дах пры сут ні-

ча лі се на та ры і ўпаў на ва жа ныя прад стаў ні кі ад шлях ты 

па ве таў і ва я вод стваў, ча сам ад ду ха вен ства і га ра доў. 

Склі ка лі ся вя лі кі мі кня зя мі лі тоў скі мі, се на та ра мі ВКЛ пад-

час бес ка ра леўя, са мой шлях тай бе ла рус кіх і лі тоў скіх 

зя мель. На іх вы ра ша лі ся пы тан ні знеш няй бяс пе кі дзяр-

жа вы, вы зна ча лі ся прын цы пы ар га ні за цыі ўла ды, па зі цыі 

ВКЛ у ад но сі нах з Ка ро най Поль скай і кан ды да та мі на 

трон, пры ма лі ся па да ткі, раз гля да лі ся пра ек ты за ко наў, 

кан ды да ту ры на дзяр жаў ныя па са ды. Збі ра лі ся ў асноў-

ным у Віль ні. Не ка то рыя з'ез ды прай шлі ў Брэс це, Ваў ка-

выс ку, Грод не, На ва груд ку, Пру жа нах, Ру жа нах, Сло ні ме. 

Па ся джэн ні ад бы ва лі ся ў дзвюх па ла тах — се на тар скай і 

па соль скай — на пра ця гу аднаго-двух тыд няў.

1765 год — па ча та бу даў ніц тва Агін ска га ка на ла, 

які злу чыў ба сей ны Нё ма на і Дняп ра (па чаў 

бу да вац ца на срод кі М. К. Агін ска га). Ка нал ад крыў маг чы-

мас ці для экс пар ту ле су і ін шых та ва раў праз бал тый скія 

пар ты, та му яго бу даў ніц тва бы ло пад тры ма на Вар шаў скім 

сей мам 1768 го да, які па ста на віў па да ра ваць Агін ска му 

мяс тэч ка Ла гі шын і вёс ку Мыш каў цы з пры лег лы мі зем-

ля мі і да зво ліў з па чат кам спла ву спа га ня ець пош лі ну «па 

8 зло тых з вяс ла або ад ко ла». У 1775 го дзе сейм аб вяс ціў 

пра па ча так спла ву, але ка нал та ды яшчэ не быў цал кам 

доб ра ўпа рад ка ва ны. Суд на ход ным ён стаў у 1804 го дзе.

1990 год — на ва ен най ба зе «Ляс ная» ў Ба ра на-

віц кім ра ё не Брэсц кай воб лас ці ў ад па вед-

нас ці з са вец ка-аме ры кан скім да га во рам аб лік ві да цыі 

ра кет ся рэд няй і мен шай да лё кас ці зні шча на апош няя 

ра ке та ты пу Р-12 (СС-4).

1707 год — на ра дзіў ся Карл 

Лі ней, швед скі пры ро да-

зна вец і на ту ра ліст, ства раль нік сіс тэ мы 

кла сі фі ка цыі жы вёль на га і рас лін на га 

све ту. Па мёр у 1778 го дзе.

1794 год — ука зам Ка ця ры ны ІІ 

у Ра сій скай Ім пе рыі ўве-

дзе на «мя жа яў рэй скай асе лас ці». Яна ўзнік ла пас ля дру-

го га па дзе лу Рэ чы Па спа лі тай, ка лі яе ўсход нія тэ ры то рыі 

ра зам з мяс цо вым яў рэй скім на сель ніц твам ады шлі да 

Ра сій скай Ім пе рыі. Мя жа асе лас ці ахоп лі ва ла спе цы яль на 

ага во ра ныя на се ле ныя пунк ты га рад ско га ты пу (мяс тэч кі, 

па коль кі ў сель скай мяс цо вас ці пра жы ван не так са ма не 

да зва ля ла ся) знач най част кі Цар ства Поль ска га, Літ вы, 

Бе ла ру сі, Бе са ра біі, Лат га ліі, якая бы ла част кай Ві цеб-

скай гу бер ні, а за раз — Лат віі, а так са ма част кі тэ ры то-

рыі су час най Укра і ны, ад па вед най паў днё вым гу бер ням 

Ра сій скай Ім пе рыі. Дзе ян не ўка за ад ме не на 2 кра са ві ка 

1917 го да.

1842 год — на ра дзі ла ся Ма рыя Ка-

нап ніц кая, вя до мая поль ская 

паэ тэ са эпо хі рэа ліз му, на ве ліст ка, пісь мен-

ні ца, кры тык, пе ра клад чы ца, тво ры якой 

пры све ча ны жыц цю вёс кі і га рад ской бед-

на ты. Яе твор часць вы зна ча ец ца сме лай 

тэ ма ты кай, тон кім псі ха ла гіч ным ана лі зам, 

ба га тым і ары гі наль ным на ра ты вам, твор-

чым на ва тар ствам і вы со кім пісь мен ніц кім 

май стэр ствам. Па мер ла ў 1910 го дзе.

1959 год — на ра дзі ла ся Ла ры са Анд рэ еў на Гу-

зе е ва, са вец кая і ра сій ская акт ры са кі но, 

за слу жа ная ар тыст ка Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Зды ма ла ся 

ў філь мах «Жорст кі ра манс», «Чу жыя тут не хо дзяць», 

«Жа но чая ло гі ка», «Ся мей ная вя чэ ра» і інш. З 2008 го да 

на ра сій скім «Пер шым ка на ле» вя дзе пра гра му «Да вай 

па жэ нім ся».

УСМІХНЕМСЯ
Ал фа віт.

А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж.

Мам чын ал фа віт.

А, Б, В, Г, Д, З, Е, У, Н, 

У, К, І.

— Му жык па ві нен быць 

гас па да ром у до ме. Я заў сё-

ды сам вы ра шаю, ка лі мыць, 

што га та ваць, ка лі піць пі ва і 

ка лі мыць по суд.

— Ты даў но жа-

на ты?

— Я не жа на ты.

Сы ты га лод на-

му не та ва рыш, а 

ра бо та даў ца!

— Док тар, паў-

го да та му я раз-

вёў ся з жон кай. 

Пры ба віў у ва зе 

30 кі ло!

— Гэ та ж эле-

мен тар на ле чыц-

ца. Прос та пе ра-

стань це ўжо свят-

ка ваць!

Хлоп чык, які на ву чыў 

сва іх баць коў, ба бу лю і 

дзя ду лю ка рыс тац ца ін-

тэр нэ там, ужо пяць га доў 

ад чу вае ся бе сі ра той.

— Ча му, ка лі на ясі ся, хо-

чац ца спаць?

— Та му што ску ра на жы-

ва це на цяг ва ец ца, і во чы за-

плюшч ва юц ца.

Не фар матНе фар мат

Са лаў і ная пес ня
З тым стар шы нёй ра ён на га Са ве та 

дэ пу та таў мы еха лі ў ад да ле ны сель-

са вет. За акном ма шы ны бы лі яшчэ 

кры ху шэ рыя кра са віц кія пей за жы, 

пры ро да не зу сім абу дзі ла ся, але ўжо 

ды ха лася ча кан нем вяс ны. Аляк сандр 

Фё да ра віч за ўва жыў, што най леп шай 

маг чы мас цю ста сун каў з пры ро дай усё 

жыц цё лі чыў ры бал ку. І, як кож ны ры-

бак, мо жа зга даць проць му ці ка вых 

вы пад каў.

Але тры ум фам свай го ры бац ка га 

шчас ця лі чыць не зда ра вен на га лі ня 

аль бо дзе ся ці кі ла гра мо ва га шчу па ка, 

якіх уда ло ся вы ла віць у роз ных рэ ках і 

азё рах, а... са лаў і ную пес ню. Не зу сім 

звы чай ную. Вось яго апо вед у кры ху 

ска ро ча ным вы гля дзе:

— Та му ўжо мі ну ла не менш за пят-

нац цаць га доў. Не як вяс ной па еха лі 

мы са сва я ком, які мой даў ні та ва рыш 

па ры бал цы, на ка нал. Усе мяс цо выя 

ры ба кі зна юць тое мес ца, там над звы-

чай доб ра ло вяц ца ка ра сі. Мо жа, та-

ды і дзень вы даў ся та кі, што сыш лі ся 

мно гія пры род ныя фак та ры, але ры ба 

бра ла ся як ні ко лі. Мы пры еха лі ра на, 

ста лі ад ны мі з пер шых ры ба коў, і за 

га дзі ну-дру гую ў ма ім вяд ры на бра-

ла ся кі ла гра маў да ча ты рох доб рых 

ка ра сі каў. Вар та бы ло толь кі чап ляць 

пры на ду на кру чок і вы цяг ваць но вую 

ры бі ну... Але рап там за спя ваў са ла-

вей. Мо жа, на ват не адзін, а два-тры 

ад ра зу. По тым да ба ві лі ся яшчэ птуш кі 

і яшчэ, за імі — ін шыя.

Не раз ус па мі наў даў ні вы па дак і 

раз ва жаў, як мо жа быць, што не каль-

кі дзя сят каў са лаў ёў «за га ва ры лі» ў 

ад ным мес цы. Мо жа, яны ней кім чы-

нам пра чну лі ся пас ля сто мы ад доў га га 

пе ра лё ту. Ні ко лі ні да гэ та га, ні пас ля 

не да вя ло ся чуць ад двац ца ці да трыц-

ца ці са лаў ёў ад на ча со ва. Гэ та бы ло 

неш та не ве ра год нае, ні бы ты тра піў 

у рай. Аль бо быц цам нех та зна рок з 

да па мо гай кам п'ю тар ных тэх на ло гій 

склаў спе вы мно гіх пту шак і зман ці ра-

ваў кам па зі цыю. Але ўсё бы ло ўжы вую 

і на яве. Та ды толь кі ўвай шлі ва ўжы так 

прос тыя кно пач ныя тэ ле фо ны, на ват 

за пі саць не бы ло чым гэт кі цуд.

Я кі нуў ву ду, што на зы ва ец ца, рот 

ра зя віў, слу ха ю чы та кую рас ко шу. По-

тым узяў сваю плашч-па лат ку, вый шаў 

на бе раг ка на ла, лёг, за плю шчыў во чы 

і па чаў слу хаць. Мой сва як па ды шоў і 

стаў ушчу ваць: «Ты што, здур неў, са-

мы клёў, а ты ва ля еш ся?!» Я не па лі-

чыў па трэб ным спра чац ца, на ват каб 

не ад цяг ваць улас ную ўва гу. Але праз 

паў га дзі ны, мо жа і менш, ён прый шоў 

і лёг по бач. Так мы ля жа лі і слу ха лі 

тыя не звы чай ныя спе вы га дзі ны дзве, 

а то і бо лей.

Ці ка ва, што на заўт ра мя не вы клі каў 

да ся бе мой на чаль нік і спы таў: «Учо ра 

ла віў ры бу на та кім ка на ле?» Ад каз-

ваю, што ла віў. «А са лаўя слу хаў?» — 

«Слу хаў, — ка жу, — і не са лаўя, а са-

лаў ёў». — «Ну я так і па ду маў, што 

ты. А то сён ня ра бо чыя прый шлі на 

зме ну і дзе ляц ца ўра жан ня мі вы хад но-

га дня. Га во раць, што на ка на ле ка ра сі 

бра лі ся, як ужо не бы ло даў но. А ней-

кія два дур ні з рай цэнт ра за мест та го, 

каб ры бу ця гаць, раз ляг лі ся і са лаў ёў 

слу ха лі».

Той апо вед Аляк санд ра Фё да ра ві ча 

зга да ла во ця пер, ка лі ўпер шы ню за 

гэ тую вяс ну па чу ла са лаўя, ужо ў ся рэ-

дзі не мая. Мо жа, ён не спя ваў у нас, бо 

не бы ло даж джу? У на шай мяс цо вас-

ці, ка ля го ра да Вы со кае Ка мя нец ка га 

ра ё на, дзе зна хо дзіц ца мая да ча, за 

ўвесь кра са вік, аж да 12 мая, не вы-

па ла, лі чы, ні кроп лі. З ці ка вас цю чы-

та ла, як у Го ме лі, у Ма гі лё ве за лі ва ла, 

як пра хо дзіў дож джык у Мін ску, на ват 

у Брэс це ён ся кі-та кі прай шоў. А на ма-

ім вяс ко вым пад вор ку тра ва вы сах ла і 

счар не ла ад за су хі. Са праўд ны дождж 

пай шоў толь кі 15-га. І ў мі ну лыя вы хад-

ныя, ні бы пра ма чыў шы гор ла, за спя-

ваў са лоў ка. А мо жа, і праў да, яму не 

ха па ла ва дзі цы? Ве раб'і, на прык лад, 

не ча ка лі мі лас ці ад пры ро ды: вар та 

бы ло на ліць у на чоў кі ці вя лі кія каст-

ру лі ва ду для па лі ву, яны на ля та лі 

ча ра дой, ста на ві лі ся ў рад і на та ля лі 

сма гу. Праў да, пры гэ тым па кі да лі ў 

па су дзі нах пра дук ты сва ёй ве раб' і най 

жыц ця дзей нас ці, за што я веч на на іх 

бур чэ ла: да лё ка вам, маў ляў, у рэч ку 

за трыс та мет раў зля таць. Ха ця мой 

сын лі чыць, што ве раб'і не ры зы ку юць 

піць з ра кі, бо ба яц ца ўта піц ца. За тое 

лю дзей яны зу сім не ба яц ца.

Ну а са ла вей жа не пры ля ціць на 

пад во рак. Ён асця рож ны і ба яз лі вы, 

як і на ле жыць са праўд на му та лен ту. 

По тым па чы та ла пра гэ ту птуш ку ў ін-

тэр нэ це, яна са праў ды ву чо ны мі-ар-

ні то ла га мі вы зна ча ец ца як віль га це-

лю бі вая. Не бу дзе спя ваць са лоў ка, 

па куль не на п'ец ца. А яшчэ ці ка ва, 

што, як ака за ла ся, ноч чу ён спя вае 

для са мкі, каб яе пры ва біць, а днём 

для сва іх та ва ры шаў, каб ука заць, 

што тэ ры то рыя за ня тая. Са ма чка ж, 

перш чым вы зна чыц ца з мес цам для 

пра жы ван ня і вы вя дзен ня на шчад каў, 

на вед вае не каль кіх са лаў ёў: чыя пес ня 

спа да ба ец ца больш, з тым і за ста ец ца 

на ўсё ле та. Вось ча му ва ўсіх тво рах 

мас тац тва згад ва юць са лаўя, а ўсе за-

ка ха ныя, лі чыц ца, па він ны яго слу хаць. 

Вяс на, ша ноў нае спа дар ства! Слу хай-

це са лаўя, каб не спаз ніц ца на цэ лы 

год, як той па ра во зік з Ра маш ка ва. Бо, 

ка лі ў са лаўя па явяц ца пту ша ня ты, яму 

ста не не да пе сень.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.
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— Праб ле ма 
не ў тым, 

што я не ма гу 
ўсмі хац ца. 

Праб ле ма ў тым, 
што ўсе ва кол мя не 

па ча лі 
ўсмі хац ца...


