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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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16 5 верасня 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

5 ВЕ РАС НЯ

1879 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) 

Іван Пят ро віч Пу лі хаў, 

удзель нік рэ ва лю цыі 1905—1907 га доў, са-

цы я ліст-рэ ва лю цы я нер. Да рэ ва лю цый на га 

ру ху да лу чыў ся ра на, бу ду чы яшчэ вуч нем 

Мінск ага рэ аль на га ву чы лі шча. За гэ тую ж 

дзей насць быў вы клю ча ны з Пе цяр бург ска га ка мор ніц ка га 

ін сты ту та і ў 1903 го дзе вы сла ны ў Мінск пад на гляд па-

лі цыі. Рас паў сюдж ваў адоз вы, вы сту паў на схо дах ся лян. 

Вы кон ва ю чы пры суд пад поль най ар га ні за цыі эсэ раў, Пу-

лі хаў ра зам з А. А. Із май ло віч пад рых та ваў і 27 сту дзе ня 

1906 го да ажыц ця віў ня ўда лы за мах на мінск ага гу бер на-

та ра П. Р. Кур ло ва. У 1906 го дзе быў па ве ша ны на ва ро тах 

мін скай тур мы. Яго імем на зва на ву лі ца ў Мін ску.

1909 год — на ра дзіў ся (г. Брэст) Пётр Іва на віч 

Іва шу цін, Ге рой Са вец ка га Са ю за, ге не рал 

ар міі. У Чыр во най Ар міі з 1931 го да. У 1939 го дзе скон чыў 

два кур сы Ва ен на-па вет ра най ака дэ міі імя Жу коў ска га. 

Слу жыў у ва ен най контр раз вед цы. Удзель нік са вец ка-фін-

лянд скай вай ны 1939—1940 га доў. У Вя лі кую Ай чын ную 

вай ну на Каў каз скім, Крым скім, Паў ноч на-Каў каз скім, 

Паўд нё ва-За ход нім і 3-м Укра ін скім фран тах. Удзель нік 

аба ро ны Каў ка за, вы зва лен ня Юга сла віі, Венг рыі, Аў стрыі. 

Пас ля вай ны — у цэнт раль ным апа ра це Мі ніс тэр ства аба-

ро ны СССР, на чаль нік Га лоў на га ўпраў лен ня — на мес нік 

на чаль ні ка Генш та ба Уз бро е ных Сіл СССР, ажыц цяў ляў 

кі раў ніц тва ва ен най раз вед кай. Па мёр у 2002 го дзе.

1954 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) Ана толь Іо сі фа віч 

Ку лак, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не элект ра хі-

міі, док тар хі міч ных на вук, пра фе сар, член-ка рэс пан дэнт 

НАН Бе ла ру сі. Аў тар на ву ко вых прац па элект ра- і фо та-

элект ра хі міі паў пра вад ні коў, фі зіч най хі міі на на струк тур-

ных ма тэ ры я лаў і ма ле ку ляр на-ар га ні за цый ных сіс тэм, 

не ар га ніч ных бія ма тэ ры я лаў.

1989 год — у Ла гой скім ра ё не з цэнт рам у вёс-

цы Ха ру жын цы за сна ва ны фі лі ял Лі та ра-

тур на га му зея Ян кі Ку па лы «Ако пы». Ён скла да ец ца з 

лі та ра тур на-мас тац кай (у Ха ру жын цах) і ме ма ры яль най 

(у бы лой ся дзі бе Ако пы) час так. Ху тар Ако пы з 1909 го да 

аран да ва ла ма ці паэ та. Сам Ку па ла пры яз джаў сю ды што-

год на ка ні ку лы пад час ву чо бы ў Пе цяр бур гу (1909—1913), 

паз ней з Мін ска і Віль ні. Ся дзі ба Ако пы і на ва коль ныя 

ся дзі бы (Кар пі лаў ка, Ма лыя Бяс яды) ста лі для Я. Ку па лы 

мес цам лі та ра тур ных су стрэч, дыс ку сій, па знан ня гіс то-

ры ка-лі та ра тур ных тра ды цый краю. Тут на пі са на больш 

за 80 вер шаў, паэ мы «Бан да роў на», «Ма гі ла льва», «Яна 

і я», «Га рыс ла ва», п'е сы «Паў лін ка», «Пры ма кі», «Рас кі-

да нае гняз до», «Ту тэй шыя», зроб ле ны пе ра клад «Сло ва 

пра па ход Іга раў».

1735 год — на ра дзіў ся Іа ган Крыс-

ці ян Бах, ня мец кі кам па зі тар 

і кла ве сі ніст. Па мёр у 1782 го дзе.

1905 год — Ра сія і Япо нія ў 

Порт сму це (ЗША) пры па-

срэд ніц тве прэ зі дэн та Злу ча ных Шта таў 

Т. Руз вель та пад пі са лі мір ны да га вор, які скон чыў Рус ка-

япон скую вай ну 1904—1905 га доў. Умо вы да га во ра бы лі 

знач на блі жэй шыя да ра сій скай, чым япон скай пра гра мы 

мі ру, та му ў са мой Япо ніі гэ ты мір ны да га вор быў су стрэ-

ты з ад кры тай не за да во ле нас цю, якія вы лі лі ся на ват у 

ма са выя бес па рад кі ў То кіа. А вось буй ныя еў ра пей скія 

дзяр жа вы і ЗША бы лі за да во ле ныя за клю чэн нем да га-

во ра. Фран цыя ў су вя зі з гер ман скай па гро зай імк ну ла ся 

пры цяг нуць Ра сію да ўрэ гу ля ван ня Ма ра кан ска га кры зі су. 

Вя лі ка бры та нія пас ля аслаб лен ня па зі цый Ра сіі на Да лё кім 

Ус хо дзе раз гля да ла яе ў якас ці маг чы ма га са юз ні ка су-

праць Гер ма ніі. ЗША лі-

чы лі, што да маг лі ся сва-

ёй мэ ты спы ніць пра соў-

ван не Ра сіі на Да лё кім 

Ус хо дзе і ў той жа час 

за ха ваць Ра сію ў якас ці 

про ці ва гі Япо ніі.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Калініка, Мікалая, 
Паўла, Яфрэма.

К. Дароты, Ваўжынца, 
Лаўрэна, Станіслава, 
Тодара.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.24 19.51 13.27

Вi цебск — 6.12 19.43 13.31

Ма гi лёў — 6.14 19.42 13.28

Го мель — 6.13 19.36 13.23

Гродна — 6.40 20.06 13.26

Брэст — 6.42 20.04 13.22

Месяц
Маладзік 30 жніўня.

Месяц у сузор’і

Стральца.

УСМІХНЕМСЯ
Жон ка з'е ха ла ў ад па-

чы нак. Гро шай па кі ну ла 

вы ключ на на пра піць...

Як сэ ка но міць на ежу? 

Мо жа быць, хтось ці су ты-

каў ся з па доб най сі ту а цы-

яй?

— Та та, я да рос лая са-

ма стой ная жан чы на, я ма гу 

ку піць са бе буль бу.

— Ка пай, не ад цяг вай 

ува гу.

Дай це на ша му ча ла ве-

ку ры бу, і ён па ду мае, што 

сён ня чац вер.

— Я ўчо ра зра зу меў, што 

та кое пры бор ка!

Гэ та ка лі рэ чы пе ра кла да-

юць з та го мес ца, дзе яны ля-

жа лі і пра іх усе ве да лі, на тое 

мес ца, дзе пра іх мес ца зна-

хо джан не ве дае толь кі адзін 

ча ла век, які з вя лі кай ве ра год-

нас цю пра гэ та за бу дзец ца.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Ад ра зу па ве дам ляю, 

да ра гі чы тач: гэ та не мой за га ло вак, 

гэ ты вы раз пра чы та ла шмат га доў та-

му ў ка лум ніс та ад ной ра сій скай га зе-

ты. Там ён вель мі спа чу ваў лю дзям, 

якія не бы ва юць хоць раз на год ка ля 

мо ра, амаль абу раў ся. Бо, па вод ле яго 

пе ра ка нан ня, уся кі жы хар ся рэд няй па-

ла сы му сіць улет ку вы праў ляц ца на 

мар ское ўзбя рэж жа. Му сіць, і ўсё тут.

Кож ны, не су мнен на, мае пра ва на 

сваё мер ка ван не. Наш ча ла век, асаб-

лі ва жы хар бе ла рус кай глы бін кі, на 

та кую ка тэ га рыч ную за яву толь кі па-

смя ец ца. Не, ця пер з лю бо га ку точ ка, 

з са май ад да ле най вёс кі вы ехаць на 

ку рорт — не праб ле ма. Але мно гія ад-

туль на огул ні ко лі не вы яз джа лі да лё-

ка. Аб са лют ная боль шасць ге ро яў ма іх 

«Вё сак», на прык лад, ні ко лі не ба чы ла 

мо ра. З ася род ку іх ад на вяс коў цаў, 

лю дзей па ка лен ня ма іх баць коў, з мо-

рам су стра ка лі ся адзін кі — у асноў ным 

муж чы ны, якім да вя ло ся слу жыць у 

марф ло це. А ка бе ты — хі ба з вяс ко-

вай ін тэ лі ген цыі аль бо жон кі кал гас-

ных спе цы я ліс таў. Ім ча сам вы да ва лі 

пу цёў кі ў паў днё выя да мы ад па чын ку, 

зрэд ку пу цёў ка мі за ах воч ва лі пе ра да-

ві коў вы твор час ці. Я і ка жу, адзін кі на 

вёс ку аль бо акру гу. Ды на шы лю дзі з 

гэ тай на го ды асаб лі ва не за сму ча лі ся, 

ча су не бы ло. Ле там да гля да лі ага ро-

ды, спраў ля лі ся з ка са ві цай, ды і да-

маш няй жыў нас ці не вы пі шаш вод пуск 

на час ад па чын ку гас па да ра. А ця пер, 

ка лі прад стаў ні кі та го па ка лен ня жы-

вуць знач на ляг чэй, з бы лой гас па дар кі 

за ста лі ся ў асноў ным ка ты, у най леп-

шым вы пад ку па ру ку ра чак, яны па 

пры вы чцы не пла ну юць да лё кую да ро-

гу ды ад па чы нак ка ля мо ра. Зноў жа, 

зда роўе ўжо не тое, пен сіі не вя лі кія. 

Гэ тым ба вяц ца га рад скія пен сі я не ры, 

ды і то ка лі пен сія да зва ляе, ка лі жы-

вуць у па ры і знач ную част ку ад ной 

пен сіі мож на ад клад ваць. Так што на 

мо рах ад па чы ваюць больш ма ла дыя, 

ак тыў ныя, ма біль ныя.

Зга даў ся той даў ні га зет ны за га-

ло вак на ўзбя рэж жы Ад ры я тыч на га 

мо ра, ку ды ўда ло ся вы брац ца гэ тым 

ле там. Ця пер па ехаць на лю бое мо-

ра не скла да на — зай шоў у тур фір му, 

апла ціў ад па чы нак. Са ма лё ты ця пер 

ля та юць не толь кі з Мін ска, але і амаль 

з усіх аб лас ных цэнт раў. Вось і мы лі-

та раль на за ты дзень-паў та ра пры ня лі 

ра шэн не, знай шлі тур, апла ці лі, са-

бра лі ча ма дан. Да аэ ра пор та ў Брэс-

це за яз джа еш за 15 хві лін на так сі, 

дзве га дзі ны лё ту — і ты ў со неч най 

Чар на го рыі. Ці ка ва бы ло па гля дзець 

на ад ну з рэс пуб лік бы лой Юга сла віі, 

па зна ё міц ца з пры ро дай уні каль най 

гор най кра і ны.

Да рэ чы, яна не мае ні я кай знач най 

вы твор час ці, жы ве вы ключ на за кошт 

ту рыз му. І пры бя рэж ныя га ра ды, рас-

цяг ну тыя ледзь не ў ад ну ву лі цу ўздоўж 

мо ра, зда ец ца, з цяж кас цю вы трым лі-

ва юць та кую коль касць ту рыс таў, якую 

пры ма юць. А мо жа, та кое ўра жан не 

скла ла ся, бо мы бы лі ў са мы пік се зо-

на, ка лі на пля жы ад па чы валь ні каў як 

се ляд цоў у бля шан цы.

Не, чар на гор цы — ма лай цы. Яны 

су ме лі за ха ваць сваю даў ні ну, якой 

вель мі га на рац ца. У ма лень кай Чар-

на го рыі, якая па на сель ніц тве скла дае 

па ло ву Брэсц кай воб лас ці, ёсць не-

каль кі ся рэд ня веч ных га ра доў, у якіх 

за ба ро не на су час нае бу даў ніц тва. Нам 

уя віць цяж ка, а лю дзі жы вуць цал кам у 

пе ша ход ным го ра дзе. Увесь транс парт 

па кі да ец ца за га рад скі мі ва ро та мі, а ў 

ква тэ ры яго жы ха ры вяр та юц ца пеш кі. 

Тут ёсць жыл лё, уста но вы са цы яль на-

куль тур на га пры зна чэн ня, гра мад ска га 

хар ча ван ня, уста но вы аду ка цыі. А ма-

шын ня ма. Ці ка ва, як яны но сяць мэб-

лю і ін шыя га ба рыт ныя рэ чы? Як прод-

кі, ру ка мі. Дык вось па гля дзець там 

ёсць на што. І мо ра цёп лае, ла год нае. 

Па вет ра гор на-мар ское га ю чае, для 

зда роўя ка рыс нае. Толь кі вось асоб-

на му ча ла ве ку, які ні бы та не ўяў ляе 

ся бе без мо ра ўлет ку, ча сам вель мі не 

ха пае куль ту ры. На жаль.

На еў ра пей скім уз бя рэж жы прад-

стаў ле ны ад па чы валь ні кі з мно гіх кра-

ін. Шмат рус ка моў ных ту рыс таў: з Ра-

сіі, Укра і ны, Бе ла ру сі. На прык лад, у 

аэ ра пор це Ці ват за пяць га дзін пер шай 

па ло вы дня на таб ло зна чы лі ся ча ты-

ры рэй сы на Маск ву. Так што з бы лых 

са вец кіх рэс пуб лік ту рыс таў ха пае. І на 

мо ра ча ла век вя зе свае по бы та выя 

звыч кі. Ска жам, прый шоў ты ды хаць 

мар скім па вет рам, а та ва ры шы па ад-

па чын ку пры му ша юць ця бе глы таць іх 

цы га рэт ны дым. І гэ ты факт хва ля ваў 

не толь кі мя не, ад ноль ка ва абу ра лі ся 

су се дзі па пля жы з За ход няй Укра і ны 

і Мін ска і ад ноль ка ва ду шы лі ся чу жым 

цы га рэт ным ды мам. Але гэ та, як ка жа 

вя ду чы ад ной па пу ляр най пе ра да чы, 

ужо зу сім ін шая гіс то рыя.

На шчас це, ста ноў чых ура жан няў з 

ад па чын ку за ста ло ся на шмат больш, 

чым не га тыў ных. На ват апош ні акорд, 

ка лі ка ман дзір па вет ра на га суд на, якім 

да вя ло ся вяр тац ца на ра дзі му, вы хо-

дзіў на су вязь з па са жы ра мі ча ты ры 

ра зы за па лёт. У ад роз нен не ад ка ле-

гі, які вёў са ма лёт у Ці ват і ні ра зу не 

па лі чыў па трэб ным вый сці ў эфір. А 

гэ ты рас каз ваў пра асаб лі вас ці па лё ту, 

па ве дам ляў, над які мі га ра да мі і кра і-

на мі ля цім, на якой вы шы ні, а ка лі пры-

зям лі лі ся, ска заў, што ра ды ві таць нас 

до ма, на ра дзі ме. І зра біў тым са мым 

па лёт ці ка вым ды за па мі наль ным.

...Яно вя до ма, наш ча ла век мо жа 

пра жыць без мо ра, як той ка заў, сто га-

доў. Але ка лі ёсць маг чы масць на мо ра 

вы брац ца, то ча сам вар та гэ та ра біць.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Не фар матНе фар мат ЧА ЛА ВЕК БЕЗ МО РА
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— Знак бачылі?!


