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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

Месяц
Першая квадра ў 17.54.

Месяц у сузор’і

 Вадаліва.

15 ЛІС ТА ПА ДА

1925 год — у Мін ску ў эфір вый-

шла пер шая пе ра да ча бе-

ла рус ка га ра дыё. Ра дыё стан цыя РВ-10 

імя Саў нар ка ма БССР ста ла транс лі-

ра ваць пе ра да чы ў ра ды у се да 300 км 

пра цяг лас цю 30 хві лін у су ткі. У Бе ла ру сі 

фар мі ра ва ла ся ра дыё пе ра да валь ная сет ка.

1947 год — на ра дзіў ся Ана толь Іва на віч Яр мо лен-

ка, эст рад ны спя вак, на род ны ар тыст Бе ла-

ру сі. З 1974 го да мас тац кі кі раў нік і вя ду чы са ліст твор ча га 

аб' яд нан ня «Сту дыя «Сяб ры». Пер шы вы ка наў ца мно гіх 

па пу ляр ных пе сень бе ла рус кіх і ра сій скіх кам па зі та раў. 

Лаў рэ ат прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла Бе ла ру сі.

1953 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Ры ма віч Цы га-

ноў, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не хі міі, ака дэ мік 

НАН Бе ла ру сі , член-ка рэс пан дэнт Ака дэ міі аграр ных на-
вук Рэс пуб лі кі Бе ла русь (1999—2002), док тар сель ска гас-
па дар чых на вук, пра фе сар. Аў тар больш як 800 на ву ко вых 
прац, пры све ча ных рас пра цоў цы экс прэс ных ме та даў і 
ме то дык ана лі зу якас ці сель ска гас па дар чай пра дук цыі і 
аб' ек таў на ва коль на га ася род дзя, аг ра хі міч ных пры ёмаў 
атры ман ня эка ла гіч на чыс тай пра дук цыі рас лі на вод ства. 
Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі.

1962 год — у Мін ску на 1-м з'ез дзе ра бот ні каў кі не-

ма та гра фіі Бе ла ру сі за сна ва ны Са юз кі не ма-

та гра фіс таў Бе ла ру сі (з 1999 го да — Бе ла рус кі са юз кі не-

ма та гра фіс таў). Га лоў ныя за да чы ар га ні за цыі: за ха ван не і 

раз віц цё най леп шых тра ды цый на цы я наль на га кі но, са дзей-

ні чан не ства рэн ню вы со ка мас тац кіх тэ ле- і ві дэа філь маў, на-

кі ра ва ных на ма раль нае і эс тэ тыч нае вы ха ван не гле да чоў.

Між на род ны дзень ад мо вы ад ку рэн-

ня. Пра во дзіц ца ў трэ ці чац вер ліс та па-

да ў мно гіх кра і нах све ту па іні цы я ты ве 

Між на род на га та ва рыст ва ан ко ла гаў пры 

пад трым цы Су свет най ар га ні за цыі ахо вы 

зда роўя. Упер шы ню быў уста ноў ле ны Аме-

ры кан скім ан ка ла гіч ным та ва рыст вам у 1977 го дзе.

1917 
год — са вец кі 

ўрад аб вяс ціў 

«Дэк ла ра цыю пра воў на-

ро даў» — адзін з пер шых 

і най важ ней шых ак таў са-

вец кай ула ды, які вы зна чыў 

асноў ныя на прам кі на цы я-

наль най па лі ты кі са вец кай 

дзяр жа вы.

1934 год — у СССР ад бы ла ся пер шая гу ка вая тэ-

ле пе ра да ча. Пе ра да ча вы явы на ад лег ласць 

бы ла даў няй ма рай ча ла вец тва. Два да сяг нен ні — кі но 

(«вя лі кі ня мы») і ра дыё («вя лі кі не ві дзім ка») — па він ны 

бы лі злу чыц ца, каб паў ста ла тэ ле ба чан не. Доў жы ла ся 

пра гра ма 25 хві лін і ўяў ля ла са бой эст рад ны кан цэрт. 

Зна ка мі ты ар тыст І. М. Маск він пра чы таў апа вя дан не 

А. П. Чэ ха ва «Зла мыс нік», за тым вы сту пі лі спя вач ка і 

ба лет ная па ра. Так па ча ло ся рэ гу ляр нае гу ка вое тэ ле вя-

шчан не ў СССР.

1988 год — у Са вец кім Са ю зе пра ве дзе ны па спя-

хо выя вы пра ба ван ні ўні вер саль най ра кет на-

транс парт най сіс тэ мы «Энер гія» з ар бі таль ным ка раб лём 

шмат ра зо ва га вы ка ры стан ня «Бу ран».

Пры гле дзе ла са бе бу-

ду ча га му жа.

Пад ка жы це, ку ды па-

дзець яго жон ку?..

— А гэ та ў вас што та-

кое?

— Трэ на жор для сну.

— У якім сэн се?

— У сэн се — ка на па.

У Адэ скім уні вер сі тэ це 

на эк за ме не па фі ла со фіі 

пра фе сар за дае сту дэн-

там толь кі ад но пы тан не: 

«Ча му?» Най вы шэй шы 

бал атры маў Яша. Ён ад-

ка заў: «А ча му б і не?»

— Мі лы, сён ня ў нас раз-

гру зач ны дзень...

— Да ра гая, гэ та як?

— У «Мак до нальдс» 

ідзём пеш шу!

Вы ха ва ны це шчай кот не 

толь кі хо дзіць ва ўні таз, але і 

змы вае за са бой. І яшчэ гуч-

на гар ла па ніць, ка лі хтось ці 

за бы вае гэ та ра біць.
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Фота Анд рэя СА ЗО НАВА.

Сён ня кры ху ў ін шым фар ма це вяр-

ну ся да сва ёй руб ры кі «Вёс кі, якія зні-

ка юць». Пра мно гіх жы ха роў ма лень кіх, 

ня рэд ка, зу сім ад да ле ных вё сак уда ло-

ся рас ка заць за два га ды. Бы вае, едзеш 

са стар шы нёй сель ска га Са ве та мно-

га кі ла мет раў ле сам, зда ец ца, да ро га 

вось-вось скон чыц ца, і ні я кіх пры кмет 

жыц ця... Але там згу бі ла ся вёс ка, там 

жы вуць лю дзі, бы вае, зу сім адзін ча ла-

век, апош ні жы хар свай го на се ле на га 

пунк та. За гэ ты час я ня рэд ка здзіў ля ла-

ся, спа чу ва ла, за хап ля ла ся і, га лоў нае, 

па лю бі ла мно гіх сва іх ге ро яў.

А на тхні ла мя не на пра ект Ма рыя 

Анд рэ еў на Пань ко з вёс кі з сім ва ліч-

най наз вай — Глы бо кі Кут. 84-га до вая 

жан чы на жы ве ад на ў глы бі ні Бе ла-

веж скай пу шчы. Кож ны дзень да яе на 

пад во рак за хо дзяць дзі кія звя ры, а ад-

ной чы ба буль ку вель мі на пу жаў зубр, 

які па сту каў ра га мі ў дзве ры. Ча сам 

ся дзіць гас па дынь ка ка ля акна з куб-

кам гар ба ты, а ў акно на хаб на за зі рае 

ка зі ная мор да. Та ды яна бя рэ кій, лё-

гень ка сту кае ў шы бу, і пуж лі вая ко зач-

ка кі да ец ца на ўцё кі. А яшчэ там час та 

чу ец ца стра ля ні на, по бач рас кі ну лі ся 

па ляў ні чыя ўгод дзі На цы я наль на га 

пар ка. І аў та кра ма да яе пры хо дзіць, 

толь кі не спа жыў та ва рыст ва, а та го ж 

На цы я наль на га пар ка. Так і жы ве гэ-

тая пры го жая ўсмеш лі вая ба бу ля, якую 

не ка лі ма лым дзі цем ра зам з баць ка мі 

нем цы вы гна лі са свай го до ма. Аку пан-

ты вы зва ля лі пу шчу ад жы ха роў.

Коль кі тра гіч на га, а за ад но кур' ёз-

на га, не звы чай на га ў гіс то рыі асоб ных 

вё сак — пра не ка то рыя хоць ты кі но 

зды май! Ну, на прык лад, пра Ка ко-

ры цу Дра гі чын ска га ра ё на. Лю дзей 

ад ной чы па збаў ля лі во лі па жэ ра бі... 

Яны пе ра вяр ну лі ма шы ну НКУС, ка лі 

су пра цоў ні кі ад па вед на га ве дам ства 

еха лі пры стра шыць не ах вот ных ус ту-

паць у кал га сы. А по тым ні хто ні ко га 

не вы даў. Дык вось ім ска за лі: вы бі-

рай це, хто бу дзе ся дзець. Ну і вы бра лі. 

Праў да, да лі не вя лі кія тэр мі ны, жан чы-

ны атры ма лі воль нае па ся лен не, але ж 

за ты ся чы кі ла мет раў ад до му.

Слу ха еш апо ве ды гэ тых лю дзей, і 

па чы на еш не як па-но ва му ўсве дам ляць 

гіс то рыю на шай кра і ны, бо кож ная вёс-

ка час цін ка гэ тай гіс то рыі, яе ма лень кая 

ста рон ка. Ды і не толь кі гіс то рыі, але 

і су час нас ці. Вось, ска жам, Ры цец — 

край ні паў днё вы пункт Брэсц ка га раё-

на — апы нуў ся за лі ні яй дэ мар ка цыі 

дзяр жаў най мя жы з Укра і най. Вёс ка 

ця пер ні бы за віс ла па між дзяр жа ва мі. 

І пя цё ра яе апош ніх жы ха роў вель мі не-

па ко і лі ся, нех та пус ціў чут ку, што бу дуць 

ад ся ляць. Ад ся ляць іх, як вы свет лі ла ся, 

ні хто не збі раў ся. Але ж вель мі скла да на 

жыць, ка лі ты ака заў ся на мя жы. Па-

ста ян ныя пра вер кі па меж ных на ра даў, 

на ват ка лі дзе ці едуць на Вя лік дзень да 

баць коў, ка лі лю дзі вяр та юц ца з па ха-

ван ня ад на вяс коў ца. Той ма тэ ры ял пра 

Ры цец на зы ваў ся «Мя жа, што прай шла 

це раз сэр ца».

Што да ты чыцца па меж жа, то гэ та 

асаб лі вая тэ ма для мяс цо вых жы ха-

роў. Лю дзі пры звы ча і лі ся ця гам жыц ця 

су стра кац ца з су се дзя мі, мно гія пе-

ра жа ні лі ся. А по тым ім ска за лі, што 

за мя жу, ка лі лас ка, толь кі праз афі-

цый ны пе ра ход. Але ж яны, вя до ма, 

ха дзі лі ад но да ад на го па ці ху, па куль 

не ўзвя лі ага ро джы. І на ват ка лі ўзвя лі. 

У ад ным сель са ве це рас каз ва лі, як 

пра паў жы хар та кой ма ла на се ле най 

вёс кі. Жы хар, вар та ад зна чыць, не-

пра цу ю чы, зло ўжы ваў ал ка го лем. Не-

ка то рыя са зна ё мых не ба ра кі ка за лі 

мі лі цы я не рам, што яго вар та па шу-

каць з та го бо ку мя жы — ка ля ўкра ін-

ска га ма га зі на. Там яго і знай шлі праз 

ты дзень, ка ля сця ны кра мы. Рас тлу-

ма чыць, як пе ра адо леў мя жу, ён не 

змог аль бо не за ха цеў. Не пі са ла пра 

гэ ты вы па дак у ма тэ ры я ле пра вёс ку 

па прось бе тых, хто рас ка заў. А ця пер 

без ука зан ня ра ё на і на се ле на га пунк-

та, ду маю, мож на. Як і яшчэ пра адзін. 

Тут ужо сам ге рой рас каз ваў пра свае 

ня даў нія пры го ды. Ула дзі мір Ва сі ле віч, 

на за вём яго так, апош нія тры га ды 

жы ве адзін. А па меж ная зо на па чы на-

ец ца ледзь не за яго хля вом.

— І вось ад ной чы, — рас каз вае 

ён — ту ды, у бок мя жы ста лі гру за-

выя ва ен ныя ма шы ны ха дзіць ад на за 

ад ной. А мы з су се дам ся дзе лі, дзень 

па жы лых лю дзей ад зна ча лі. Ну і за ха-

це ла ся ж па гля дзець, што там ро біц ца. 

Чар ка пры да ла ра шу час ці, і пай шоў я 

ў бок та го зна ка, які за ба ра няе гра ма-

дзян скім асо бам на блі жац ца да аб'-

ек та. Іду, ні ко га ня ма, а тут, як з-пад 

зям лі сал да цік з аў та ма там: «Ру кі ўго-

ру!» Кі ну лі мя не на зям лю, тва рам уніз. 

А я пад ні маю га ла ву і з'ед лі ва так ка-

жу: «Ну-ну, кліч на чаль ства, мо жа та бе 

ор дэн да дуць, ска жы, са мо га Бан дэ ру 

за тры маў». По тым па са дзі лі на бер вя-

но і пра тры ма лі тры га дзі ны, па куль 

ка ман дзір іх ні не пры ехаў.

— Вось што бы вае з дзя да мі, ка лі 

яны за ста юц ца без піль на га на гля ду 

сва іх па ла він, — пра ка мен та ва ла ня-

ўда лы па ход на мя жу су сед ка Ула дзі-

мі ра Ва сі ле ві ча.

Адзі но кія ж ба буль кі, як пра ві-

ла, пры год на сваю га ла ву не шу ка-

юць. На ад ва рот, не раз да во дзі ла ся 

дзі віц ца, які па ра дак у ха це мо гуць 

пад трым лі ваць, а на дзя вя тым, а то і 

дзя ся тым дзя сят ку яшчэ зай ма юц ца 

ру ка дзел лем. Ад на та кая, 92-га до вая, 

ка за ла мне: «Ты ж гля дзі, так мя не 

зды май, каб я пры го жай, а не абы-

якой атры ма ла ся!»

Яшчэ мне вель мі за пом ні ла ся Лю-

боў Мак сі маў на Жаб рун з Пру жан-

шчы ны. Яна ад на ў вёс цы. Па куль не 

зга джа ец ца пе ра яз джаць у го рад да 

дзя цей. Рас тлу ма чы ла, ча му. Бо дом 

гэ ты бу да ваў яе муж сва і мі ру ка мі, 

пры гэ тым яны га ра ва лі, ва ўсім са бе 

ад маў ля лі. Дык яна лі чыць здра дай 

яго па мя ці, ка лі пе ра е дзе, па кі не дом. 

Лю боў Пят роў на Кузь міч з Пе ра лум'я 

Жа бін каў ска га ра ё на так са ма не за-

бы ва ец ца. Яе ста рэй шы сын ін ва лід 

з дзя цін ства. Ра ней та кіх не бра лі ў 

шко лу, як гэ та ро бяць ця пер. Дык ён 

па на шай га зе це чы таць на ву чыў ся, 

пер шыя лі та ра яго бы ла «З».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Не фар матНе фар мат

МАЕ ЛЮ БІ МЫЯ «ВЁС КІ» І ІХ ЖЫ ХА РЫ


