
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. УШЭСЦЕ. Германа, 
Дзяніса, Пятра.
К. УШЭСЦЕ. Віялеты, 
Магды, Барыса, Лявона, 
Рыгора, Урбана.

Месяц
Маладзік у 22.44.

Месяц у сузор’і Блізнят.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.52 21.22 16.30

Вi цебск — 4.35 21.19 16.44

Ма гi лёў — 4.42 21.12 16.30

Го мель — 4.47 21.00 16.13

Гродна — 5.09 21.36 16.27

Брэст — 5.18 21.28 16.10
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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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Фота Надзеі БУЖАН.

25 МАЯ

1782 год — на ра дзіў ся Сы мон Фе лікс Жу коў скі (в. Гор на, ця пер у Ла гой скім 
ра ё не), гіс то рык, фі ло лаг. У 1805 го дзе скон чыў Ві лен скі ўні вер сі тэт 

са сту пен ню ма гіст ра ба га слоўя. Вы кла даў ва ўні вер сі тэ це ста ра жыт на грэ час кую 
мо ву і лі та ра ту ру, ба га слоўе, біб лей скую ар хеа ло гію. Аб сле да ваў ар хі вы і біб лі я тэ ку 
Віль ні, Пе цяр бур га, Маск вы, Вар ша вы. У 1818-м па прось бе канц ле ра Ру мян ца ва 
пра во дзіў у ві лен скіх ма нас тыр скіх біб лі я тэ ках по шу кі ле та пі саў ВКЛ. Удзель ні чаў 
у ства рэн ні Та ва рыст ва на вук і мас тац тва. Па мёр у 1834 го дзе.

1907 год — у Віль ні быў ство ра ны Бе ла рус кі на стаў ніц кі са юз, пра фе сій на-
па лі тыч ная ар га ні за цыя бе ла рус кіх на стаў ні каў. Аб' яд ноў ваў пры хіль-

ні каў бе ла ру сі за цыі на род най аду ка цыі. Сва ёй мэ тай 
ста віў рэ ар га ні за цыю сіс тэ мы аду ка цыі для ўзды му 
гра мад скай са ма свя до мас ці і куль ту ры на ро да. Вы-
сту паў за свец кі ха рак тар аду ка цыі, ад ме ну са слоў-
ных, на цы я наль ных і рэ лі гій ных аб ме жа ван няў у гэ тай 
сфе ры, пе ра да чу школь най спра вы ў рас па ра джэн не 
на стаў ніц кіх са ве таў, пе ра вод па чат ко ва га на ву чан ня 
на бе ла рус кую мо ву (пры за ха ван ні вы ву чэн ня рус кай 

і ін шых мяс цо вых моў), па ляп шэн не ма тэ ры яль на га ста но ві шча на стаў ні каў. Ва 
ўмо вах рэ ак цыі пас ля па ра жэн ня рэ ва лю цыі 1905—1907 га доў са юз спы ніў сваю 
дзей насць. Ад на віў ра бо ту пад час Пер шай су свет най вай ны, ад нак гер ман скі мі 
аку па цый ны мі ўла да мі зноў быў за ба ро не ны.

1917 год — на ра дзіў ся (в. Мін ка ві чы, ця пер у Ста ра да рож скім ра ё не) Ян ка 
(Іван Да ні ла віч) Не па ча ло віч, бе ла рус кі па эт. У га ды Вя лі кай Ай чын най 

вай ны быў су вяз ным пар ты зан скай бры га ды імя С. Кі ра ва Мін скай воб лас ці. Аў тар 
паэ тыч ных збор ні каў «Ме ра ка хан ня», «Поз ні па ром». Па мёр у 1969 го дзе.

1933 год — у Мін ску на ба зе Бе ла рус кай сту дыі опе ры і ба ле та за сна ва-
ны Бе ла рус кі дзяр жаў ны тэ атр опе ры і ба ле та (з 1940 го да — вя лі кі, 

з 1964-га — ака дэ міч ны, з 1994-га — на цы я наль ны).

1937 год — на ра дзіў ся (в. Ям нае Ра га чоў ска га ра ё на) Мі ко ла Куп рэ еў, бе-
ла рус кі пісь мен нік. Аў тар збор ні каў «Не па збеж насць», «Пра він цый ныя 

фан та зіі», апо вес цяў «Дзі ця чыя гуль ні пас ля вай ны», «На ву лі цы Кар ла Марк са 
з Паэ там» і ін шых. Па мёр у 2004 го дзе.

Алесь ЗВО НАК, па эт:

«Мі лей за пры стань ці хую спа чы ну

Хай бу дзе ру ху не сці ха ны шум!»

УСМІХНЕМСЯ

У трам ваі:

— Ма ла ды ча ла век! Ча му 
вы не бе ра це бі лет?

— Дык у мя не сён ня дзень 
на ра джэн ня!

— І вы бу дзе це яго свят-
ка ваць у трам ваі?..

Ка лі хо ча це да ваць мне 
па ра ды, то пі шы це іх на 
ста руб лё вых ку пю рах, і та-
ды я іх з ра дас цю пры му.

— Ва ша фі нан са вае ста-

но ві шча?

— Пры хо дзіц ца ка-

хаць жон ку!

У 20 га доў хо чац ца 

дзяў чы ну больш во-

пыт ную — га доў 30, 

у 40 га доў хо чац ца 

дзяў чы ну ма ла дзей-

шую — га доў 20, а ў 
60 — хо чац ца дзяў чы-
ну і ма ла дую, і во пыт-
ную — га доў 40.

Ма лы пы та ец ца ў 
ба бу лі:

— Мя не Ма ша на дзень на-
ра джэн ня за пра сі ла. Што ёй 
па да рыць: адзін вя лі кі па да-
ру нак або шмат ма лень кіх?

— На пэў на, шмат ма лень-
кіх.

— Так і быць. Па да ру ёй 
се мак...

Да свед ча ны пра да вец 
ка ву ноў ад ной пстрыч кай 
па га ла ве мо жа вы зна чыць, 
га то вы яго сын да эк за ме-
ну ці не.
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Ся джу на пры пын ку ка ля са ма га 

КПП дэ сант най бры га ды, ча каю па трэб-

на га мне ча ла ве ка. У па віль ё не не каль кі 

муж чын і жан чын пен сій на га ўзрос ту. І 

рап там па яў ля ец ца хлоп чык га доў пя ці, 

які пы та ец ца ва ўсіх ра зам: «Дзе мая 

ма ма?» Да рос лыя раз губ ле на пе ра-

гляд ва юц ца, пер шым дае ра ды да во лі 

ма ла джа вы і энер гіч ны муж чы на, па вы-

гля дзе, бы лы вай ско вец. Ён на стой лі ва 

про сіць дзі ця ады сці ад да ро гі, да якой 

лі та раль на не каль кі мет раў, і па чы нае 

за да ваць пы тан ні: «Як ця бе за вуць? Дзе 

ты жы веш? Як за вуць ма му? Ча му ты 

ака заў ся адзін?» Дзі ця кры ху блы та ла ся 

ў сва іх рас ка зах, бы ло від но, што ма лы 

фан та зі руе. І ка лі на па чат ку ён вы гля даў 

раз губ ле ным, га то вым за пла каць, то з 

на рас тан нем ува гі да рос лых да яго пер-

со ны ма лы яў на пад ба дзё рыў ся.

І тут мы за ўва жы лі ма ла дую жан-

чы ну, якая лі та раль на кі да ла ся ва ўсе 

ба кі, а по тым па кро чы ла ў бок пры-

пын ку, за ўва жыў шы лю дзей. Ужо зда-

лёк уба чы ла сы на, пад бег ла, аб ха пі ла 

яго: «Ну коль кі мож на, Са ша!» Ва ен ны 

пен сі я нер стаў ад ра зу ўшчу ваць: «Ну 

што ж вы, ма мач ка, ма ло га не гля дзі-

це! Тут да ро га по бач, ма шын поў на!» 

Яна толь кі пе ра вя ла дух і за га ва ры ла: 

«Гэ та сты хій нае бед ства, а не дзі ця. Ён 

пры са бе, ка лі толь кі моц на тры ма еш 

за ру ку. Вар та ад вяр нуц ца — як не дзе 

ад бег і неш та ўтва рыў. Ужо сён ня на 

мя не ахоў нік у кра ме сва рыў ся за не-

да гляд. Па куль я раз ліч ва ла ся на ка се, 

ён па ды шоў да ахоў ні ка і ска заў, што 

за ім го няц ца тэ ра рыс ты. Док тар га во-

рыць, што ця пер гі пер ак тыў ных дзя цей 

шмат, ім трэ ба больш ува гі, чым звы-

чай ным. Усе мя не ві на ва цяць... і муж. 

Хі ба мож на яго цэ лыя су ткі тры маць за 

ру ку?» — уз дых ну ла яна і па цяг ну ла за 

са бой ма ло га.

Лю дзі на пры пын ку ста лі згад ваць 

уну каў, даў нія гіс то рыі са сва і мі дзець-

мі, раз га ва ры лі ся, хоць да гэ та га ся-

дзе лі моўч кі. Аў то бус тут хо дзіць рэд ка, 

ака за ла ся, кож на му ёсць што ўспом-

ніць. Ды доб ра, ка лі пры го ды доб ра 

за кан чва юц ца, як з на шым ма лым вы-

пад ко вым зна ё мым. На жаль, бы вае 

інакш.

У тым мік ра ра ё не Брэс та, дзе я жы-

ву, 9 мая з бал ко на на сё мым па вер се 

вы паў ся мі га до вы хлоп чык. Ура чы ска-

за лі, што ў ка шу лі на ра дзіў ся. Атры маў 

пе ра ло мы, але з пер ша га дня ў баль-

ні цы быў у пры том нас ці, стан ацэнь ва-

лі як зда валь ня ю чы. По тым упэў не на 

пай шоў на па праў ку. Хлоп чык быў та ды 

адзін до ма. Яны жы вуць удва іх з ма-

май. У той дзень яна пра ца ва ла. А ён 

з не цяр пен нем ча каў яе, пай шоў вы-

гляд ваць на бал кон, ка лі яна па явіц ца 

на да ро зе. По тым за лез на не вя лі кую 

шаф ку, якая там ста я ла, не ўтры маў 

раў на ва гу і вы паў у ад чы не нае акно.

Кры ху ра ней, у кра са ві ку, у Дра гі-

чын скім ра ё не ў ме лі я ра цый ным ка на-

ле ўта пі ла ся двух га до вае дзі ця. Ма ці 

па кі ну ла яго на два рэ на не каль кі хві-

лін, зай шла ў дом, каб вы няць бя ліз ну 

з праль най ма шы ны. Ка лі вяр ну ла ся, 

сы на на ўчаст ку не ака за ла ся, па бег ла 

з два ра, па клі ка ла на да па мо гу. Але 

бы ло ўжо поз на.

І вось но вае сум нае па ве дам лен-

не. У мі ну лыя вы хад ныя ў аг ра га рад ку 

Чар наў чы цы Брэсц ка га ра ё на з акна 

чац вёр та га па вер ха ін тэр на та вы па-

ла трох га до вае дзі ця. Ця пер хлоп чык 

зна хо дзіц ца ў баль ні цы, стан яго ўра-

чы ацэнь ва юць як цяж кі. Ён гу ляў з 

сяст рой у ка лі до ры без на гля ду да-

рос лых. По тым ад бег ад яе і вы паў з 

акна, якое бы ло ад чы не на, на ка зы рок 

пры бу до вы.

За ўва жа на, што з на ступ лен нем 

цяп ла коль касць тра гіч ных зда рэн няў 

рас це. Да рос лыя ад чы ня юць вок ны, 

дзе ці вы па да юць з акон. У мі ну лым го-

дзе на гэ ту тэ му да вя ло ся раз маў ляць 

з ця пе раш нім дэ пу та там пар ла мен та 

Ле а ні дам Цуп ры кам. Ле а нід Аляк санд-

ра віч та ды ска заў, што вар та іні цы я-

ваць уз мац нен не ад каз нас ці баць коў за 

не да гляд дзя цей. Але пры гэ тым за ўва-

жыў, што ў сва ім дзя цін стве ра зы два 

быў дак лад на на мя жы па між жыц цём і 

смер цю. Вы рас у сям'і вяс ко вых на стаў-

ні каў, якія шмат пра ца ва лі...

Вель мі цяж ка ві на ва ціць ма му хлоп-

чы ка, які вы паў з бал ко на сё ма га па-

вер ха. Ква тэ ра бы ла за чы не ная, бал кон 

так са ма. Уся го не пра ду гле дзіш, тым 

больш што дзі ця ўжо ста рэй шае за не-

маў ля. А вось у вы пад ку з двух-, трох-, 

ча ты рох га до вы мі баць кі па він ны ства-

раць бяс печ ныя ўмо вы заў сё ды, кож ную 

мі ну ту. Як ка жа мая су сед ка, ба бу ля 

два іх уну каў, у ця пе раш ніх дзя цей па-

ні жа нае па чуц цё бяс пе кі. Яны амаль з 

пер ша га го да жыц ця зна ё мыя з вір ту-

аль ны мі гуль ня мі, ім і жыц цё па да ец ца 

гуль нёй. І заў сё ды ж ці ка ва за зір нуць 

ку ды-не будзь уніз, за мя жу, не асэн соў-

ва ю чы, што рэ аль насць там не вір ту аль-

ная. Аба вя зак да рос лых гэ та ўліч ваць.

І яшчэ. Ця пер баць ка мі ста но віц ца 

па ка лен не, якое вы рас ла на кам п'ю-

та рах, тэ ле фо нах, ад ным сло вам, у ін-

тэр нэ це. Яны шмат ча су пра вод зяць, 

за ві са ю чы ў сет ках. А гэ та дак лад на 

не на ка рысць іх ма лым дзе цям, якія 

спра бу юць вы ву чаць гэ ты свет са ма-

стой на. Каб дзе ці за ста ва лі ся жы вы мі 

і зда ро вы мі, трэ ба іх ле пей гля дзець. 

Ін ша га па куль не да дзе на.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. 
yackevіch@zvіazda.by



Не фар матНе фар мат  

Піль нуй це дзя цей

А не шкодзь!А не шкодзь!  

Ад на плот ка — 
ад на ба за вая. 

З ка э фі цы ен там
На За слаў скім 

ва да схо ві шчы ка ля вёс кі 

Ла па ро ві чы апе ра тыў ні кі 

Дзярж ін спек цыі 

за тры ма лі 

ры ба ка-не ле га ла, 

які пад по кры вам 

цем ры вы цяг ваў з ва ды 

80-мет ро вую сет ку 

з уло вам.

Муж чы на быў мяс цо вым 

жы ха ром. За ўва жыў шы, што 

ў гэ тай за то цы пра хо дзіць не-

раст плот кі, ноч чу ён прый шоў 

па лёг кую зда бы чу. Па сло вах 

па ру шаль ні ка, сет ка пра бы ла ў 

ва дзе ка ля паў га дзі ны, але на-

ват за гэ ты ка рот кі тэр мін у ёй 

за блы та ла ся 144 ры бі ны.

За 14 кі ла гра маў плот кі, вы-

лаў ле най за ба ро не най пры ла-

дай у пе ры яд не рас ту, бра кань-

е ру прый дзец ца па крыць ка ля 

10 ты сяч руб лёў — па ад ной ба-

за вай ве лі чы ні за кож ную асо-

бі ну з ужы ван нем трай но га ка-

э фі цы ен та. Пры чы нен не та кой 

буй ной шко ды цяг не за са бой 

кры мі наль ную ад каз насць — 

па ру шаль ні ку па гра жае яшчэ і 

штраф або аб ме жа ван не во лі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. 
rs@zviazda.by




