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IСУС ВЕРНЕЦЦА ПРАЗ 40 ГАДОЎ,
УПЭЎНЕНЫ АМЕРЫКАНЦЫ
Больш 40 працэнтаў жыхароў ЗША лiчаць, што Iсус Хрыстос вернецца на Зямлю да 2050 года. Пра гэта сведчаць вынiкi апытання,
праведзенага нядаўна Даследчым цэнтрам «Народ i прэса».
Як адзначае брытанская газета The Daily Telegraph, амерыканцы
даволi аптымiстычна глядзяць у будучыню. Так, напрыклад, 71 працэнт
апытаных лiчаць, што да сярэдзiны стагоддзя будзе пераможаны рак,
а пратэзы будуць нават больш эфектыўна выконваць свае функцыi,
чым «арыгiнальныя» органы. 81 працэнт апытаных мяркуюць, што
камп'ютары будуць у стане размаўляць, як людзi.
Аднак ёсць i трывогi. Амерыканцы асцерагаюцца энергетычнага крызiсу i далейшага «разагравання» нашай планеты. 58 працэнтаў удзельнiкаў апытання асцерагаюцца таксама новай сусветнай вайны, якая
можа пачацца ў наступныя 40 гадоў. А 53 працэнты чакаюць чарговага
тэрарыстычнага нападу на ЗША з выкарыстаннем ядзернай зброi.
Вось некаторыя канкрэтныя вынiкi апытання:
 вучоныя, скануючы мозг чалавека, будуць у стане сказаць, што
думаюць людзi (42 аптынаных з гэтым згодныя, 55 — не);
 да 2050 года амерыканскiм прэзiдэнтам будзе абрана жанчына(89
працэнтаў);
 Iсус Хрыстос вернецца на зямлю на працягу наступных 40 гадоў
(41 працэнт); 46 працэнтаў апытаных лiчаць, што гэтага не здарыцца;
 63 працэнты чакаюць краху папяровых грошай;
 61 працэнт перакананы, што да 2050 года людзi не будуць пiсаць
пiсьмаў;
 31 працэнт чакае, што на планету ўпадзе буйны астэроiд.

ЛАЎРЭНЦIЯ БЕРЫЮ АСАБIСТА
РАССТРАЛЯЎ САВЕЦКI МАРШАЛ
Заснавальнiк савецкiх сiлаў процiпаветранай абароны маршал
Павел Бацiцкi ў 1953 годзе асабiста прывёў у выкананне смяротны
прысуд былому наркаму ўнутраных спраў СССР Лаўрэнцiю Берыi.
Гэту iнфармацыю ўчора пацвердзiў начальнiк Галоўнага штаба ВПС Расii генерал-лейтэнант Вадзiм
Валкавiцкi на ўрачыстым мерапрыемстве, прысвечаным 100-годдзю з дня нараджэння Героя Савецкага
Саюза Паўла Бацiцкага, паведамляе РIА «Навiны».
Як адзначыў генерал, Бацiцкага не выпадкова
лiчаць лепшым камандуючым ППА за ўвесь час
iснавання гэтага роду войскаў. «Але не менш вядомы ён i яшчэ па адной справе — у снежнi1953
года Бацiцкi асабiста прывёў у выкананне прысуд
Берыi», — дадаў Валкавiцкi.
Як вядома, Берыя быў найблiжэйшым паплечнiкам Сталiна, аднак неўзабаве пасля яго смерцi ён
быў арыштаваны па абвiнавачанні ў шпiянажы на карысць Вялiкабрытанii
з мэтай звяржэння савецкай улады. 23 снежня яго асудзiлi да вышэйшай
меры пакарання, i ў той жа вечар расстралялi. Сцвярджэннi пра тое, што
Берыю ўласнаручна пакараў смерцю Бацiцкi, з'яўлялiся i раней, аднак днямi iнфармацыя ўпершыню была пацверджана на афiцыйным узроўнi.

СКЛАДЗЕНЫ СПIС САМЫХ НЕДАРЭЧНЫХ
«АДМАЗАК» АД ДАIшнiкаў
Супрацоўнiкi ДАI Украiны склалi рэйтынг самых недарэчных
апраўданняў, якiмi карыстаюцца кiроўцы, каб iх не штрафавалi.
Сярод iх трапляюцца сапраўдныя шэдэўры, адзначае iнтэрнэтвыданне Autooboz.
Напрыклад, адзiн з луганскiх аўтаiнспектараў успомнiў запiс з пратакола, у якiм кiроўца «отмазваўся» за язду з выключанымi фарамi ў
начны час. Спачатку кiроўца казаў iнспектарам, што фары былi ўключаны, а калi яму прадставiлi вiдэазапiс, ён на поўным сур'ёзе заявiў,
што ў момант здымак побач праляцеў... НЛА, якi закрыў фары.
Такiм чынам, спiс самых недарэчных апраўданняў
пры перавышэннi хуткасцi
1. «Спяшаюся ў радзiльню, жонка нараджае!»
2. «Не дакажаце, што гэта хуткасць майго аўто» цi: «Гэта не мая
хуткасць!».
3. «Спяшаюся на пахаванне!»
Пры паркоўцы
ў забароненым месцы
4. «Дык тут жа зручней паркавацца»
5. «Ой, у мяне страўнiк разбалеўся», «Так сэрца разбалелася, што
давялося спынiцца», «Памiраю!»
6. «Я не бачыў знака, тут жа яго наогул не вiдаць!»
7. «У мяне тэхнiчная паломка».
8. «На мой погляд, гэты знак усталявалi ў неналежным месцы, а я
якраз прыпаркаваўся правiльна»
Пры яздзе з выключанымi фарамi
9. «Камандзiр, вам здалося, яны былi ўключаны»
Пры забароненым руху па левай паласе пры свабоднай правай
10. «Па правай — проста жудасная дарога! Вось хай яе зробяць, i
я тады правiльна паеду!».

КОТ ШУКАЎ З'ЕХАЎШЫХ ГАСПАДАРОЎ
ДВА ГАДЫ
Кот пераадолеў тры тысячы кiламетраў i дзве дзяржаўныя межы,
каб дабрацца да сваiх гаспадароў. Спадзеючыся толькi на нюх, ён змог
знайсцi сваiх гаспадароў, якiя даўно з'ехалi з Узбекiстана ў Расiю.
Зеленавокi Карым, названы так у гонар
першага ўзбекскага прэзiдэнта, жыў разам
са сваiмi гаспадарамi Кандрацьевымi ва Узбекiстане. Два гады назад Леў Кандрацьеў
са сваёй жонкай Равiлёй i сынам Русланам
вырашылi перабрацца ў Расiю, у Варонежскую вобласць. Iхняму кату было ўжо дзевяць гадоў, i яны баялiся, што ён не перанясе доўгага вандравання ў бiтком набiтым
цягнiку, таму яго пакiнулi ў суседкi.
Прыбыўшы на новае месца ў горад Лiскi Варонежскай вобласцi,
Равiля патэлефанавала суседцы i спыталася пра ката. Як аказалася,
Карым знiк — ён збег на наступны дзень пасля ад'езду сваiх гаспадароў. Больш яго там нiхто не бачыў. Кандрацьевы, тым часам, уладкавалiся на новым месцы, а Равiля знайшла сабе работу на мясцовым
рынку. Там яна i сустрэлася са сваiм катом, якi знайшоў гаспадыню
пасля двухгадовага вандравання ўслед за яе сямействам.
«Здарыўся цуд! Я пайшла на рынак, i там мне ў ногi кiнуўся схуднелы,
абадраны кот. Я вачам не магла паверыць — гэта быў наш Карым! Ён
пазнаў мяне i адклiкнуўся на мянушку. Я была проста ў шоку! Хутчэй
схапiла яго на рукi i на таксi вярнулася дахаты. Па дарозе ўважлiва
агледзела ката. Мыска, афарбоўка i плямы на лапах — усе прыметы
нашы!» — расказала Равiля ў iнтэрв'ю Lifenews.Ru.
Яна аднесла ката дамоў, дзе схуднелы Карым адразу забраўся ў
сваё любiмае крэсла, да якога ён прывык яшчэ ва Узбекiстане. «Напэўна, коткам дапамагае нейкае сёмае пачуццё. Людзям гэту загадку
не зразумець», — так растлумачыла яго вяртанне гаспадыня.

Два полюсы

ЖОНКА
НАВАТ
НЕ СВАЯК!
У школе я вучыўся дрэнна (так здавалася дырэктарцы і загадчыцы). Мо
і таму яшчэ няветліва папрасілі мяне пасля восьмага класа пакінуць яе.
Дык вось, у той самай школе ў малодшых класах, памятаю, меў сяброўскія
стасункі з дзяўчынкамі, у старэйшых ужо не. А вы?
Чаму пра школу? Добрых выкладчыкаў (так ужо лічыў я сам) там было
нямнога. А тых, хто шчыра любіў свае прадметы і дзяцей, — адзінкі. І адзін з
гэтакіх узорных «адзінак», які выкладаў нейкі філалагічны прадмет, памятаецца, у ліку іншага гаварыў і пра тое, што жонка нават не сваяк. Колькі ўжо гадоў
прайшло, а чамусьці запомніў я ягоныя словы. І
меў мой паважаны выкладчык рацыю.
Ужо па традыцыі перад публікацыяй чарговага «спрэчнага» тэксту ў нашу рубрыку «Два
полюсы» апытаў добра знаёмых і малазнаёмых
людзей па канкрэтнай тэме.
«Ці сябрую я са сваёй жонкай?» — усміхаўся мой аднакласнік. — «Я ж з ёй сплю!». Жонка ягоная, дарэчы, вучылася са мной разам у
адной групе ў тэхнікуме. І яна не вельмі зразумела майго нечаканага пытання. Тыповыя
іншыя адказы: ці што жартуеш, усё на сябрах
зарабіць спрабуеш (у сэнсе пісаніны)?
Праўда, адна жанчына, з якой я ў той дзень
пазнаёміўся некалькі гадзін таму, здзівіла словамі пра сяброўства з мужам. Маўляў, нават калі да
мяне (як да жанчыны) праяўляе нехта цікавасць,
абавязкова расказваю пра гэта мужу, каб не расслабляўся і цаніў.
Горад у нас хай і абласнога значэння, але маленькі. Як жартуе мой таварыш, венеролаг па спецыяльнасці, тут «усе спяць або спалі на адным
ложку». Адным словам, выпадкова высветліў, што мая новая знаёмая,
мякка кажучы, не святая... Ды не можа яна ўсё расказваць свайму мужу.
Не буду на гэты раз «скардзіцца» на маці сваіх дзяцей. Адпаведныя
заўвагі (пра «скаргі») ужо чуў неаднаразова ад калег і не толькі. Падчас
чарговых «войнаў» з-за дробязі ўсё ўспамінаў словы з назвы артыкула.
Чаго ж яшчэ чакаць ад чужога чалавека?
Упэўнены, што калі мужчына і сябруе з жанчынай (як ім чамусьці падаецца), вышэйшым пілатажам можна лічыць тое, калі іх стасункі перайшлі
«бар'ер» сяброўства. Дык мо гэта і ёсць сапраўднае каханне, калі ты адначасова і сябруеш, і кахаеш! І без пытанняў! І наадварот, калі пасля інтымных
стасункаў і расставання здолелі застацца сябрамі — клас!
Безумоўна, мая паважаная апанентка зноў пастараецца «прычапіцца»
да вышэйзгаданых прыкладаў і мо прывядзе ідэальныя прыклады «сяброўства палоў»?
Праблема, аказваецца, хвалюе і сацыёлагаў, і псіхолагаў. І іх захады
нечаканыя. Лічыцца мая асабістая версія немагчымасці сяброўства паміж
ім і ёй — перажыткам мінулага — з першабытных часоў, калі жанчына
і мужчына былі проста вымушаны жыць сэксуальным жыццём, каб яна
даглядала дом, а ён прыносіў ёй ежу з палявання. Нагадаю, тады так пачалося: мужчына мог вярнуцца да сямейнага агню і рагатым. А цяпер якія
праблемы сяброўства, усе незалежныя і не маем патрэбы адно ў адным,
каб фізічна выжыць.
Сярод перашкод такога віду сяброўства пералічваюцца: тое ж сэксуальнае прыцягненне, праблема раўназначнасці ва ўзаемнай ацэнцы, наогул праблема знаёмства для сяброўства. Пра апошняе, як карыстальнік
вельмі папулярнай сеткі знаёмстваў, магу напісаць серыю артыкулаў. Але
хто іх надрукуе? Мужчыны адназначна праз інтэрнэт шукаюць палюбоўніц,
жанчыны пішуць часта пра тое, што мараць пра сябра. А насамрэч? Напрыклад, як можна адначасова ў анкеце пісаць «хачу сябраваць», а ніжэй
«шукаю спонсара»? Безумоўна, мужчыны пераважна цынікі і канкрэтна
ведаюць, чаго хочуць. Жанчыны, вядома, больш «хітрыя»: хоча сябраваць
на словах, а насамрэч проста баіцца прызнацца пра тое, што і ёй патрэбны
звычайны палюбоўнік.
Плюсы сяброўства палоў, на думку псіхолагаў, гэта — ацэнка мужчынамі такога віду стасункаў вышэйшымі за сэкс (вам не смешна?). Кшталту:
«з жанчынай-сяброўкай пагаварыць можна на тэмы, з якімі з мужчынамі
не пагаварыць, ды і з кім паспаць, я знайду, а вось нешта большае»... Ты
знайдзі сабе добрую каханку! І будзеш з ёй размаўляць пра тое, пра што з
той жа жонкай і калегамі-жанчынамі не можаш. З жанчынамі ўсё зразумела:
сяброў мужчын яны ўспрымаюць амаль што братамі з усімі адпаведнымі
адсюль нюансамі.
Калі на 100 адсоткаў быць упэўненымі, што паміж ім і ёй сэксу быць не
можа, мо і сяброўства атрымаецца сапраўдным. А так... Хай яшчэ 100 тысяч
даследаванняў правядуць навукоўцы, як ім больш няма чаго рабіць, ніколі
не паверу ў магчымасць сяброўства. Хоць успомніць Адама і Еву. Напэўна,
яны шчыра сябравалі, пакуль іх не спакусіў змей? Чым гэта скончылася
ведаем. Сябравалі б надалей, не было б нас з вамі. Трохі антыпатыі фізічнай павінна быць у жанчыны і мужчыны на нейкім узроўні «пад мазгамі»,
каб сяброўства не пайшло да блізкасці. І гэта не я сказаў, Ніцшэ, калі не
памыляюся. Напрыклад, на востраве, дзе нікога больш няма, няўжо сябры: ён і яна, калі яны, у прыватнасці аднаго ўзросту, змогуць пражыць без
фізічных стасункаў гадоў пяць? Так, напіша мая калега?
Дарэчы, пра «сяброўскі сэкс» таксама можна паспрачацца. Я, безумоўна,
«за» трыма рукамі, чатырма. І што тут такога: «Я ў трансе, хачу расслабіцца,
а побач адны казлы!». Ну як не дапамагчы ў такой сітуацыі прыгожаму сябру
з такімі нагамі, што, калі ідзеш побач, мужыкі міжволі галаву паварочваюць.
І адначасова на час адчуваеш сябе «не казлом». А яшчэ заўважыў, бывае,
насамрэч вельмі карысна выпіць добра з жанчынай, зразумела, за алкаголь,
часцей за ўсё плаціць мужчына. Затое колькі цікавага пачуеш пра яе сябровак і сяброў. Знаходка для падрыхтоўкі розных артыкулаў.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

СКАНВОРД

ТАКІЯ
РОЗНЫЯ РЭЧЫ
НА «С»
Усё ж такі меў рацыю аўтар псіхалагічнага бестселера Джон Грэй
— відаць, мужчыны насамрэч з Марса, а жанчыны з Венеры. Толькі
так можна растлумачыць стаўленне да супрацьлеглага полу, як да разведачнай экспедыцыі іншапланецян: абалонка як у нас, а ўнутры хто
іх разбярэ, з чаго зробленыя. Адпаведна выпрацоўваюцца і сцэнарыі
стасункаў: паводле чалавечага ўяўлення, іншапланецяне могуць быць:
а) злоснымі захопнікамі, і тады мы будзем змагацца з імі да перамогі
(чытайма класічную фантастыку), б) добрымі самарыцянамі, якія прынясуць чалавецтву веды, новыя далягляды
і мір ва ўсім свеце, в) настолькі чужароднымі істотамі, што лепш ад іх трымацца
падалей, каб не дайшло да пункту а). Тое,
што прышлая раса можа быць увогуле
абыякавай да нас або мы адно аднаго нават не заўважым, проста не абмяркоўваецца — нецікава. Вось і са стасункамі «эм
і жо» гэтаксама. Паводле патрыярхальнай
логікі, мужчына і жанчына могуць даводзіцца адно аднаму: а) сваякамі рознай
ступені блізкасці, б) сужэнцамі, каханкамі
(былымі, будучымі ці дзейнымі), в) нікім.
На асцярожную спробу нагадаць пра чацвёртую катэгорыю — «сябрамі» — мужчыны зазвычай з непахісным апломбам
адмахваюцца: «Гэта значыць, усё адно
каханкамі — патэнцыйнымі!». І ў гэты момант карціць перавесці такіх
«марсіян» у катэгорыю в). З нанясеннем лёгкіх цялесных.
Але можна паспрабаваць разабрацца. І, напрыклад, паверыць
брытанскім вучоным (мы ж ведаем, яны заўжды даследуюць розныя
дзіўныя рэчы), што сярэднестатыстычны мужчына думае пра сэкс
кожныя 7—10 секундаў. Па іншых звестках, лічба больш сціплая —
усяго 23 працэнты моцнага полу пастаянна фантазіруюць на гэту
тэму. І ўсё ж, можна зрабіць выснову, што многія мужчыны сапраўды
разглядаюць знаёмых жанчын у якасці патэнцыйных сэксуальных
партнёрак. І міжволі выдаюць жаданае за сапраўднае — прыпісваюць
жанчынам такія самыя памкненні. Але ж мы з Венеры, шаноўныя, і ў
нас свая логіка. З-за чаго нярэдка і ўзнікаюць непаразуменні.
Вось ты, Аляксандр, прыводзіш яркі ўзор класічнага мужчынскага
мыслення — маўляў, «вышэйшы пілатаж» — гэта пераскочыць цераз
«бар'ер» сяброўства і перайсці да інтымных стасункаў. Антон Паўлавіч
Чэхаў, праўда, прапаноўваў іншы сцэнарый: «Жанчына можа стаць
сябрам мужчыны толькі ў такой паслядоўнасці: спачатку прыяцелька,
потым каханка, а потым ужо сябар». А самі жанчыны, уяві сабе (і сябрам можаш перадаць) лічаць інакш. Вышэйшы пілатаж — калі чалавек
не псуе карму, і сяброўства пачынаецца не «да» ці «пасля», а ЗАМЕСТ
сэксу. І можна пры гэтым колькі заўгодна разумець, што сэкс паміж
вамі ў прынцыпе магчымы, а мо быў бы і неблагі, і выдатны — але
сябар табе занадта дарагі, каб з-за «хвіліны страсці» перакрэсліваць
унікальную атмасферу даверу і псіхалагічнага камфорту — яна ўжо не
адновіцца, не падманвай сябе — і тым больш зрабіць балюча іншым
людзям, тваім і ягоным блізкім... Так што апусціце ўсе вашы чатыры рукі, узнятыя «за» сяброўскі сэкс. Не даходзіць? Ну, то прапануй
«пераскочыць бар'ер сяброўства» каму-небудзь з сяброў мужчын.
Абавязуюся потым наведваць цябе ў траўматалогіі.
Гэта ж зусім розныя рэчы, запярэчыш ты з другога боку барыкады —
сяброўства з мужчынам і жанчынай! Так, пагаджуся, гэта прынцыпова
розныя рэчы — маю на ўвазе сэкс і сяброўства. Бо ў апошнім палавое
прыцягненне не з'яўляецца вырашальным фактарам. Псіхолагі мяркуюць, што самае складанае ў міжпалавым сяброўстве — якраз здольнасць мужчыны пераадолець стэрэатып «гэтага не можа быць таму,
што не можа быць ніколі». Тады альбо абодва сябры з самага пачатку
ўсведамляюць, што інтыму ў іх не будзе, альбо адзін (часцей мужчына)
разумее, што яму «не свеціць», але ўжо настолькі зацікавіўся чалавекам
як асобай, што гатовы атрымліваць задавальненне проста ад сяброўскіх
стасункаў... Асабіста мне, лічу, пашанцавала з сябрамі-мужчынамі — у
тым сэнсе, што яны ёсць і што яны надзейныя. Амаль паводле Жванецкага: калі сябар пагрукае ноччу ў дзверы і папросіць сякеру — я
спачатку працягну, а потым спытаюся, навошта. І наадварот. З адным
хлопцам мы сябруем ужо больш як 15 гадоў. Мы не лезем у асабістае
жыццё адно аднаго, не вучым жыццю, не зайздросцім, не мераемся грашовымі ці кар'ернымі дасягненнямі, не лічым адно аднаго абавязаным
быць заўжды побач, не «перавыхоўваем» пэўныя рысы характару. А
галоўнае — нават у самых рызыкоўных жартах не пераходзім на тэму
«Трэба было нам з табой пажаніцца, ды спазніліся». Папярэджваючы
пытанне пра ложак — было такое, што і ў адным спальніку начавалі.
І што? Ды нічога. Бо сябар — як бы тое растлумачыць па-марсіянску
— гэта табу. Альбо, калі хочаш, свядомы выбар паміж двума рознымі
тыпамі стасункаў. Прамяняць свайго добрага сябра на «быць-можа-неблагога» каханка? Не-е, спадарства, я не згодная! Не кажучы ўжо пра
тое, як супраць будзе ягоная жонка і мой муж.
Што да нейкага там «ідэальнага прыкладу сяброўства» і задачкі
пра незаселеную выспу... Пакінем умоўны лад — што было б, калі б
так, а не гэтак — філосафам, фантазёрам і прыхільнікам аматарскіх
псіхатэстаў. А журналісцкая зброя — факты. І гэтыя факты пацвярджаюць, што бывае яно, міжпалавое сяброўства без сэксу. Як бывае
і чысты сэкс без аніякіх прыкмет сяброўства і даверу. Палітра чалавечых стасункаў увогуле такая багатая, што і не снілася беднаму Ніцшэ!
Нам з табой прынамсі не на адзін дзясятак дыскусій хопіць.
Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

ВIНО АБЕРАГАЕ ЖАНЧЫН
АД ЛIШНЯЙ ВАГI?
Нягледзячы на тое, што ў алкаголi нямала калорый, умеранае
ўжыванне вiна паляпшае жаночую фiгуру. Да такой высновы прыйшлi амерыканскiя вучоныя, якiя даследавалi ўплыў алкаголю на
жаночы метабалiзм на працягу апошнiх 13 гадоў.
Як паказала даследаванне, у якiм былi ўлiчаны даныя амаль 20
тысяч амерыканак, жанчыны, якiя прытрымлiваюцца ўмеранага ўжывання вiна, нашмат павольней набiраюць вагу, чым тыя, хто прывык
абмяжоўвацца мiнеральнай вадой i нават чаем.
Ёсць такая здагадка: каб справiцца са спiртным, печань чалавека, якi
рэгулярна ўжывае алкаголь, праяўляе дадатковую актыўнасць для абмену рэчываў, ператвараючы лiшнюю энергiю ў цяпло, а не ў тлушч.
На працягу 13 гадоў удзельнiцы эксперыменту, 40 працэнтаў з якiх
не ўжывалi алкагольныя напоi, расказалi пра свае прыхiльнасцi ў напоях i фiксавалi сваю вагу. Падчас гэтага часу больш за ўсё кiлаграмаў
набралi тыя, хто пазбягаў алкаголю, у той жа час чым больш спiртнога
пачынала ўжываць жанчына, з тым меншай хуткасцю яна набiрала
вагу. Самае малаважнае ўздзеянне на фiгуру аказвала чырвонае вiно, у той час як
пiва i моцныя напоi дадавала максiмальнай
колькасцi вагi.
Вынiкi даследавання, апублiкаваныя ў
часопiсе Archives of Internal Medicine, дэманструюць спрэчнасць сцвярджэння, на якiм
грунтуюцца ўсе традыцыйныя дыеты, — што
ўсе без выключэння алкагольныя напоi павялiчваюць вагу. Аднак, як падкрэслiваюць
даследчыкi, спрыяльны ўплыў мае толькi
ўмеранае ўжыванне алкаголю. Залiшняя
цяга да спiртнога негатыўна ўздзейнiчае не
толькi на вагу, але i на здароўе.
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Сонца

Усход

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

4.38
4.19
4.28
4.35
4.55
5.06

Захад Даўжыня
дня

21.46
21.44
21.36
21.23
21.59
21.50

17.08
17.25
17.08
16.48
17.04
16.44

Iмянiны
Пр. Ганны, Андрэя, Ануфрыя,
Арсенія, Івана, Іоны, Пятра,
Сцяпана, Феафіла.
К. Дароты, Люцыі, Элеаноры,
Вільгельма, Максіма.

25 чэрвеня
1840 год — указам цара Мiкалая I на
тэрыторыi Беларусi ўводзiлася рускае заканадаўства. Такiм чынам неўзабаве пасля афiцыйнай забароны назвы тэрмiнаў
«Беларусь» i «Лiтва» i ўсталявання «Северо-Западного края» на
нашых землях было спынена дзеянне асноўнага заканадаўчага кодэкса края — Трэцяга
статута ВКЛ, які дзейнiчаў амаль 300 гадоў,
з 1588 года.
1807 год — у вынiку асабiстых перамоваў
iмператараў Расii i Францыi Аляксандра I i
Напалеона заключаны Тыльзiцкi мiр. Расiя
згаджалася на ўтварэнне вялiкага герцагства
Варшаўскага i далучалася да кантынентальнай блакады Англii. Асобны акт аформiў абарончы i наступальны руска-французскi саюз.
Аднак доўга ён не праiснаваў.

«Хто не мае патрэбы ў чужым,
той жыве незалежна, той багацейшы за iншых».
Iаан Златавуст (350—407),
вiзантыйскi царкоўны дзеяч.

Новае ці старое?..

Адным з даволі распаўсюджаных магічных спосабаў «абнавіць», г. зн. палепшыць сваё жыццё, было апрананне новага
адзення ў вызначаныя дні года. Так, на Каляды, Вялікдзень і іншыя гадавыя святы абавязковым патрабаваннем да адзення была яго навізна:
 Варта нагадаць і пра тое, што абрадавае адзенне фактычна адносіцца да шырокага кола рытуальных прадметаў, без якіх не абыТУРЫСТЫЧНАЕ АГЕНЦТВА
ходзіцца ніводны з этапаў абраду. Адпаведна, навізна рытуальных
прадметаў, іх так званая «рытуальная чысціня» надавалі ім вызнача«ГІСТОРЫЯ-ТУР»
ную ступень сакральнасці. Так, адпраўляючыся «на засеўкі», гаспадар
апранаў новую белую кашулю. Прынцып падабенства, на які абапі600-годдзю
ралася мадэляванне шматлікіх абрадавых сітуацый у традыцыйнай
«Грунвальдскай Бітвы»
культуры, павінен быў забяспечыць чысціню пасеваў.
прысвячаецца
 У гэтым жа рэчышчы навізны варта разглядаць і мадэляванне
жыцця маладых, апранутых у новае адзенне: для іх павінен пачацца
Тур «Шлях на Грунвальд»
новы этап зямнога шляху «з чыстага (новага) ліста». Больш за тое,
навізна абрадавага адзення — гэта не толькі непрапісаная будучыня,
Лідзбарк Вармінскі — Ольштын —
але яшчэ і ачышчэнне ад мінулага этапа свайго жыцця.
Мальбарк — Грунвальд 13—18.07.2010
 Разам з тым, неабходна адзначыць і такую важную акалічнасць,
Цана: ад 120 еўра (усё ўключана)
звязаную з рытуальным пераходам, як неабароненасць (першым чы(029) 677 00 46 WWW.H-T.BY
нам энергетычную) жаніха і нявесты. Хто часта перасякае мяжу наУНП 590883064. Ліц. № 02310/0531453 г. МСП
шай дзяржавы, той добра памятае стан падчас мытнага ці памежнага
выд. 21.09.2009 да 21.09.14
кантролю. Ты сыходзіш са звыклай прасторы прававой абароненасці
сваёй дзяржавы і пераходзіш праз поле невядомасці на тэрыторыю іншай дзяржавы. Потым усё стане на свае месцы, і ты будзеш любавацца
Усміхнемся!
прыгажосцямі іншага быцця, не задумваючыся пра сваю адчужанасць,
Жонка зудзела як вувузела... але момант пераходу заўсёды хвалюе па-свойму.
 Адкрытасць і неабароненасць маладых патрабавала ад іх даклад☺
Медінстытут, на экзамене сту- ных паводзінаў і, самае галоўнае, наяўнасці разнастайных абярэгаў, якія
будуць выконваць ролю надзейнай ахоўнай граматы на шляху гэтага
дэнт-баксёр. Прафесар:
— Скажыце, ну вы хоць бы веда- абрадавага пераходу. Дарэчы, яшчэ раз успомніце, колькі ўсякіх папераджальных дзеянняў мы выконваем перад тым, як адправіцца ў далёкі
еце, з якога боку ў мяне печань?
Студэнт, пачасаўшыся, тэхнічна шлях. Новыя адзенні ў абрадавай практыцы славян таксама выконвалі
і рэзка б'е экзаменатара левым ба- ахоўную функцыю. Да ахоўных дзеянняў, звязаных з рытуальным адзенкавым знізу. Экзаменатар курчыц- нем, якраз і адносяць сам выраб новага адзення для маладых.
 У той жа час старыя рэчы па прычыне іх культурнай засвоенасці і
ца ў куце ад болю, баксёр глядзіць
прыналежнасці хатняму свету нярэдка разглядаліся як цэнтр сямейнага
на левую руку.
— А-а, сапраўды, з правага бо- дабрабыту і ладу. Яны таксама служылі надзейным абярэгам, здольным
засцерагчы ад сурокаў. Больш за тое, яны былі своеасаблівымі пасярэдку!
нікамі-павадырамі на шляху ў свет сталага стану. Так, згодна з беларускім
звычаем, толькі што народжанага хлопчыка бабка-павітуха «спавівала» ў
старую бацькаўскую кашулю, дзяўчынку — у матчыну ніжнюю спадніцу,
тым самым забяспечваючы духоўнае паяднанне паміж прадстаўнікамі двух
пакаленняў. Засваенне новай хаты абавязкова адбывалася пры наяўнасці
рэчаў, прынесеных са старой хаты: веніка, чыгуна з вуглямі ці попелам,
прадметаў побыту, з якімі былі звязаны добрыя падзеі і прыемныя ўспаміны. Старыя лапці, часам да 100—150 штук, увесну, з пачаткам пасадкі
агарода, вывешвалі на плот. Прадаючы карову, ніколі не аддавалі старую
вяроўку (інакш свая гаспадарка пойдзе прахам). Прадметам асаблівага
шанавання лічылася ў сям'і старая лыжка, якая належала дзеду ці прадзеду: яе выкарыстоўвалі для лячэння хворых.
Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.
Ветэрана Вялiкай Айчыннай
вайны Iвана Паўлавiча ЯНУЧКА
шчыра вiншуем з 87-годдзем!
Зычым здароўя, аптымiзму, сямейнага дабрабыту, радасцi ад
дзяцей.
Дзякуй за добрасумленную працу i Перамогу!
Былыя калегi
НОВIКI,
НЕКРАШЭВIЧ,
ЯРОТА.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: I. БАРАНОЎСКI,
С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА,
С. ПРОТАС (намеснiк галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы
намеснiк галоўнага рэдактара), Л. СВІДРЫЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага
рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК, І. ШЧУЧЭНКА.
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

Месяц
Поўня 26 чэрвеня.
Месяц у сузор’і Стральца.

Фота Марыі ЖЫЛІНСКАЙ.
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тэл./факс: 287 17 79,
ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by

Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi
не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Сардэчна віншуем дарагую, любую матулю Ніну Іосіфаўну КОРБУТ з в. Ужа Капыльскага раёна з 70-гадовым юбілеем!
Жадаем бадзёрага настрою, моцнага здароўя і доўгіх гадоў жыцця.
Сыны Мікалай, Сяргей і Аляксандр, нявесткі Ларыса,
Вольга і Наталля, унукі Вольга, Кірыл, Марыя і Мікалай.
Дарагую сястру Святлану Анатольеўну ЖАБАРАВУ
з г. Петрыкава віншуем з днём нараджэння. Зычым
здзяйснення мараў, дабрабыту, сямейнага ўзаемаразумення і пяшчоты на доўгія гады.
Даўжанок Алена з дзецьмі Данілам і Аляксандрам,
г. Мінск.
Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
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