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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

16 14 лістапада 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ульяны, Аляксандра, 
Дзмітрыя, Дзям'яна.

К. Андрэя, Лаўрэнція, 
Уладзіміра, Юзафа.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.34 17.13 8.39

Вi цебск — 8.29 16.57 8.28

Ма гi лёў — 8.24 17.03 8.39

Го мель — 8.15 17.06 8.51

Гродна — 8.48 17.29 8.41

Брэст — 8.43 17.36 8.53

Месяц
Поўня 12 лістапада.

Месяц у сузор’і Блізнят.

УСМІХНЕМСЯ
Тры нац ца тым подз ві-

гам Ге рак ла бы ло са браць 

усе да вед кі ў паш парт ны 

стол за адзін дзень.

— Мне па трэ бен на дзей-

ны ча ла век, які ў ста рас ці 

па дасць ке ліх ві на.

— Мо жа, ва ды?

— Пра бач, ты мне не па-

ды хо дзіш.

Аэ ра порт на за ха дзе: 

вай-фай, да ра гія ка вяр ні, 

кра мы з вы піў кай.

Аэ ра порт у нас: вай-фай, 

да ра гія ка вяр ні, кра мы з 

вы піў кай, лё тае ве ра бей.

Ма ці — сы ну:

— Ча му ў ця бе ўсе рэ чы 

на пад ло зе ва ля юц ца?

— Гра ві та цыя, мам.

А што ра біць, ка лі жан-

чы на на дзьму ла шчоч кі і 

не хо ча раз маў ляць, а мне 

тэр мі но ва трэ ба пад пі саць 

у яе на клад ную на ад груз-

ку шчэб ню?

14 ЛІС ТА ПА ДА

1812 год — на ра дзіў ся Паў люк 

(Па вел Во сі па віч) Баг рым, 

бе ла рус кі па эт. За рас паў сюдж ван не ан ты-

пры гон ніц кіх вер шаў зда дзе ны ў рэ кру ты 

(да ку мен таль на не па цвер джа на). Пра ца-

ваў у Кро шы не (ця пер — Ба ра на віц кі ра ён) 

ка ва лём. За ха ваў ся адзін верш «Зай грай, зай грай, хлоп ча 

ма лы» — шэ дэўр бе ла рус кай лі ры кі ХІХ стагоддзя. У Кро-

шын скім кас цё ле да гэ та га ча су за хоў ва ец ца ме та ліч ная 

люст ра ра бо ты Баг ры ма — узор мас тац ка га ка валь ства 

та го ча су. Па мёр пры бліз на ў 1891 го дзе. У 1985-м у Кро-

шы не ад кры ты му зей на род на га мас тац тва і ра мёст ваў 

імя Паў лю ка Баг ры ма.

1914 год — на ра дзіў ся Іван Паў ла віч Шу бін, 

удзель нік вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец-

ка-фа шысц кіх за хоп ні каў у га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны. 

Ва я ваў на Паўд нё ва-За ход нім, Паў днё вым, 4-м Укра ін скім 

і 1-м Бе ла рус кім фран тах. 11 лі пе ня 1944 го да з пер шым 

пад раз дзя лен нем фар сі ра ваў ра ку Шча ра, за ха піў плац-

дарм, што спры я ла пе ра пра ве ін шых пад раз дзя лен няў. 

За гі нуў ў 1944-м.

1939 год — трэ цяя (па за чар го вая) се сія Вяр хоў на-

га Са ве та Бе ла рус кай ССР адоб ры ла за кон 

«Аб пры няц ці За ход няй Бе ла ру сі ў склад Бе ла рус кай Са-

вец кай Са цы я ліс тыч най Рэс пуб лі кі». У вы ні ку аб' яд нан ня 

За ход няй Бе ла ру сі і БССР на сель ніц тва Бе ла ру сі па вя лі-

чы ла ся да 11 міль ё наў ча ла век.

1973 год — стар шы ня Са ве та Мі ніст раў СССР 

Аляк сей Ка сы гін уру чыў Бе ла рус кай ССР 

ор дэн Друж бы на ро даў.

1974 год — на ра дзіў ся Аляк сей Пят ро віч Ай да раў, 

бе ла рус кі спарт смен (бія тлон), за слу жа ны 

май стар спор ту Бе ла ру сі. Двух ра зо вы чэм пі ён све ту ся-

род юні ё раў. Брон за вы пры зёр XVІІІ зі мо вых Алім пій скіх 

гуль няў (1998). Чэм пі ён све ту (1999). Ся рэб ра ны пры зёр 

чэм пі я на таў Еў ро пы (1996, 1998). Чэм пі ён Бе ла ру сі (1995). 

Ся рэб ра ны пры зёр чэм пі я на ту све ту па лет нім бія тло не 

(2001).

1889 год — на ра дзіў ся Джа ва-

хар лал Нэ ру, ін дый скі дзяр-

жаў ны і па лі тыч ны дзе яч, адзін з лі да раў 

пар тыі Ін дый скі на цы я наль ны кан грэс. 

Прэ мер-мі ністр і мі ністр за меж ных спраў 

Ін дыі (1947—1964). Па мёр у 1964 го дзе.

1919 год — на ра дзіў ся Яў ген Да ні ла віч Аг ра но віч, 

ра сій скі жур на ліст, кі на дра ма тург, адзін з 

за сна валь ні каў жан ру аў тар скай пес ні. Аў тар вя до мых 

пе сень «Я ў вяс но вым ле се піў бя ро за вы сок ...», «Адэ са-

ма ма», пес ні з кі на філь ма «Афі цэ ры» («Ад ге ро яў бы лых 

ча соў ...»). Па мёр у 2010 го дзе.

1922 год — Бры тан ская ра дыё вя шчаль ная кар-

па ра цыя ВВС вы пус ці ла ў эфір пер шую пе-

ра да чу. «Бі-бі-сі» фі нан су ец ца не па срэд на жы ха ра мі Вя-

лі ка бры та ніі — бюд жэт кар па ра цыі фар мі ру ец ца за кошт 

па ступ лен няў ад тэ ле ві зій ных лі цэн зій (іх па він ны мець 

усе бры тан скія ўла даль ні кі тэ ле ві зій ных пры ём ні каў). Гэ ты 

збор у су ме ця пер што год скла дае 3,6 міль яр да фун таў 

стэр лін гаў.

1924 год — на ра дзіў ся Ле а нід Ба ры са віч Ко ган, 

ра сій скі скры пач, пе да гог, на род ны ар тыст 

СССР. Па мёр у 1982 го дзе.

1959 год — на ра дзіў-

ся Дзміт  рый 

Аляк санд ра віч Дзіб роў, ра сій-

скі тэ ле жур на ліст, прад зю сар 

і рэ жы сёр, а так са ма спя вак, 

му зы кант і ак цёр. Пра ца ваў на 

пя ці фе дэ раль ных тэ ле ка на лах. 

Член Ака дэ міі Ра сій ска га тэ ле ба чан ня.

1960 год — па іні цы я ты ве Іра на, Іра ка, Ку вей-

та, Са удаў скай Ара віі і Ве не су э лы ўтво ра на 

АПЕК — ар га ні за цыя кра ін — экс пар цё раў наф ты.

Не фар матНе фар мат

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by

У ад ным звы чай ным рай цэнт ры ў 

адзін са звы чай ных дзён пра хо дзіў 

пры ём гра ма дзян. Пры ёмаў бы вае 

мно га і роз ных. Гэ тым ра зам су стрэц-

ца з жы ха ра мі пры ехаў чы ноў нік са 

ста лі цы. І за пі са ла ся да яго ня ма ла 

на вед валь ні каў з го ра да і на ва коль-

ных вё сак. Лю дзі пры хо дзі лі з роз ны мі 

прось ба мі, скар га мі, пы тан ня мі.

Зай шла жан чы на, як вы свет лі ла ся 

по тым, вась мі дзе ся ці га доў. Пух на тая 

па пка з да ку мен та мі ў яе ру ках свед-

чы ла, што спра ва даў няя, прой дзе на 

ня ма ла ін стан цый. З пер шых ска заў 

апо ве ду ста ла зра зу ме ла, што, ка жу чы 

мо вай пра та ко ла, мае мес ца шмат га-

до вая аса біс тая не пры яз насць, аль бо 

ін шы мі сло ва мі — ва ро жасць су се-

дзяў па до ма ўла дан нях. Ка бе та рас-

каз ва ла, як су сед ка пі ша на яе скар гі 

ва ўсе ўста но вы, як кі да ец ца ка мен-

нем і пяс ком і ча го толь кі не вы дум-

ляе, каб згань ба ваць яе доб рае імя. 

Ды так су сед ка ўе ла ся ў кос ці, што 

сум лен ная гас па ды ня не вы тры ма ла 

і ку пі ла ква тэ ру для па ста ян на га пра-

жы ван ня. Але ж дом яна так са ма не 

па кі дае, пе ры я дыч на на вед ва ец ца, і 

ўсе не пры ем нас ці паў та ра юц ца. Пад-

ра бяз нае вы кла дан не сут нас ці спра-

вы цяг ну ла ся з паў га дзі ны, у асоб ныя 

мо ман ты ха це ла ся шчы ра спа чу ваць 

ах вя ры су сед скіх вой наў. Але за ёй на 

пры ём прый шла дру гая жан чы на... і 

ста ла рас каз ваць пра пісь мы і скар гі, 

пра кі дан не пяс ком і ка мя ня мі. Ака за-

ла ся, на пры ёме — апа не нтка па пя рэд-

няй, і гэ та бы ло ні бы ў кі но. Спа да ры ні 

пры клад на ад ноль ка ва га ўзрос ту ві ні лі 

ад на ад ну ў ад ных і тых жа гра хах ні бы 

пад ка пір ку.

Яны па бы ва лі ў су дах, мі лі цыі, 

пра ку ра ту ры, у кі раў ні коў мяс цо вай 

вер ты ка лі, якія за час дра ма тыч най 

дзеі мя ня лі ся, і ў іх на мес ні каў. Ад ной 

з пры чын гэ тай шмат га до вай вай ны 

з'яў ля ец ца зла шчас нае дрэ ва, якое 

рас це на ўчаст ку ад ной і пе ра шка джае 

дру гой. Дык вось суд ад ной чы па ста-

на віў тое дрэ ва спі ла ваць, але дру гі 

суд ра шэн не ад мя ніў. Склад ва ла ся 

ўра жан не, што ад гэ тай гіс то рыі вар'-

я це юць і суд дзі, і пра ку ро ры, і мі лі цы-

я не ры. Бо якое ра шэн не ні пры мі, яно 

не за да во ліць абод ва ба кі, та кім чы нам 

кан ца вай ны не пра гля да ец ца. Та му 

дас ціп ным і ары гі наль ным вы гля дае 

ад каз су пра цоў ні ка мі лі цыі, ка лі ад на 

з іх чар го вы раз па тра ба ва ла па ка раць 

дру гую. «Бог па ка рае» — ска заў ча ла-

век у па го нах.

І гэ та ця пер яму ста ві ла ся ў ві ну. 

Ну не мог жа ён ска заць: «Да ста лі!» 

Бо зноў па ля це лі б скар гі ў са мыя роз-

ныя ін стан цыі. Хоць і гэ та сло ва, і яшчэ 

больш ра ды каль ныя ацэн кі, не су мнен-

на, кру цяц ца ва ўсіх на язы ку, хто па 

ро дзе ра бо ты вы му ша ны раз бі рац ца 

ў ню ан сах спра вы, дзе сам чорт на гу 

зло міць.

Вя до ма, сю жэт гэ тай жыц цё вай ка-

лі зіі мож на пра кру ціць у якой-не будзь 

гу ма рыс тыч най пе ра да чы і па смя шыць 

лю дзей. Але ж тут больш сум на га, чым 

смеш на га, ка лі дзве па жы лыя жан чы-

ны жыц цё кла дуць на бес сэн соў ную і 

бяз лі тас ную ва ро жасць, якой не від но 

кан ца. Каб хто са браў іх ра зам, зда-

ец ца, і ска заў: азір ні це ся, коль кі вам 

жыць за ста ло ся!? Ня ўжо вар та тое 

ня шчас нае дрэ ва ці тая пя дзя зям лі 

ва шых атру ча ных злос цю і ня на віс цю 

дзён? Але не па чу юць, коль кі ні кры-

чы.

«Ня доў гі век, і той пра жыць не ўме-

ем. То крыў да раз' яд нае, то ма на» — 

за піс ваю ў блак но це рад кі Сяр гея Гра-

хоў ска га, якія прый шлі на па мяць. І тут 

за хо дзіць яшчэ ад на на вед валь ні ца 

са скар гай на су се да. Жан чы на доў га 

рас каз ва ла пра сваё жыц цё, сваю на-

бож насць, цы та ва ла рад кі са Свя то га 

Пі сан ня аб тым, што трэ ба лю біць бліж-

ня га і да ра ваць усім. Але лейт ма ты вам 

гэ тай га дзі ны спо ве дзі бы ло: «Хай Бог 

і бліж нія да ру юць усім ін шым, а май го 

су се да вы па ка рай це». І яшчэ, яна най-

перш не збі ра ла ся да ра ваць участ ко-

ва му, яко га чар го вы раз за пра сі лі на 

свае раз бор кі. «Мы пла чам з су сед-

кай, — го ра ча да во дзі ла за яў ні ца на 

пры ёме, — а ён усмі ха ец ца». Ня ўжо 

бы ло б ле пей, каб і ён за пла каў?

Не так даў но да вя ло ся раз маў ляць 

з пал коў ні кам УУС, які кі руе служ бай 

участ ко вых у воб лас ці. Ён ка заў, што 

ёсць праб ле мы з кад ра мі. Не ка то рыя 

не вы трым лі ва юць, зваль ня юц ца. Шу-

ка юць та кую ра бо ту, каб менш кан-

так та ваць з людзь мі. Па ло гі цы рэ чаў, 

на мес ца тых, хто зволь ніў ся, не вы-

тры маў шы па доб на га ро ду раз бо раў, 

прый дуць больш раў на душ ныя і цы ніч-

ныя. Дык што ж вы хо ча це ад мі лі цыі, 

па но ве і та ва ры шы?

Але зноў пі шуц ца скар гі, зноў зай-

ма юц ца чэр гі на пры ёмы і лю дзі па та-

на юць у су сед скай ва ро жас ці. Толь кі 

на ўрад ці па мо гуць мі лі цыя, ула ды, 

пры ез джыя чы ноў ні кі змя ніць улас ную 

ўнут ра ную сут насць. Мне рап там ста ла 

вель мі шка да гэ тых жан чын. На што 

яны тра цяць жыц цё? А мо жа, у жыц ці 

ім не ха пае чу лас ці, спа га ды, доб ра га 

су раз моў цы. За час пры ёму яны па спе-

лі рас ка заць, ча го не лю бяць гля дзець 

па тэ ле ба чан ні, якія ле кі пры ма юць, у 

якіх ля кар нях на зі ра юц ца. Ад на на ват 

па пя рэ дзі ла муж чын скую част ку пры-

сут ных, што ця пе раш нія дзеў кі да во лі 

час та ро бяць ана лі зы ДНК, та му вар-

та быць асця рож ны мі. І праў да, вар та 

быць асця рож ны мі, а яшчэ спа гад лі-

вы мі і чу лы мі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

СМЕХ І СЛЁ ЗЫ ЎЧАСТ КО ВА ГА
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— Чу еш, кум? 
Але ж і вы п'ем 
мы сён ня!..


