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16 кастрычніка 2019 года.

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 17 кастрычніка 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

17 КАСТ РЫЧ НІ КА

1908 год — дзень на ра джэн ня 

(вёс ка Ста рын цы, ця пер у 

По лац кім ра ё не) Паў ла Емяль я на ві ча Куп-

ры я на ва, пер ша га бе-

ла ру са, уда сто е на га 

зван ня Ге роя Са вец ка га Са ю за (1936 г.). 

З 1929 го да ў Чыр во най Ар міі, слу-

жыў у БВА. З каст рыч ні ка 1936-га — 

удзель нік гра ма дзян скай вай ны ў 

Іс па ніі на ба ку рэс пуб лі кан цаў, ка-

ман дзір тан ка. Вы зна чыў ся пад Мад-

ры дам, зні шчыў шы са сва ім экі па жам 

два ва ро жыя тан кі, восем гар мат, ка-

ля двух сот сал дат і афі цэ раў пра ціў-

ні ка. 9 ліс та па да ў баі ка ля пар ку «Ка са-дэль-Кам па» ў 

вы ні ку пра мо га па пад ан ня сна ра да танк Куп ры я на ва быў 

пад бі ты. Увесь экі паж за гі нуў.

1910 год — у Мін ску гру па ўра чоў за сту пі ла на 

сваё пер шае нач ное дзя жур ства. Па сут-

нас ці, гэ тая да та з'яў ля ец ца днём утва рэн ня мін скай служ-

бы «103» (хут кай да па мо гі).

1924 год — у Пін ску па ра шэн ні Па лес ка га края-

знаў ча га та ва рыст ва ство ра ны Му зей Бе-

ла рус ка га Па лес ся як Па лес кі края знаў чы му зей. Для 

на вед валь ні каў ад кры ты 1 лі пе ня 1926 го да. Ся род най-

больш ці ка вых экс па на таў му зея: уні каль ная ка лек цыя ке-

ра міч най пліт кі і сар ка фаг ХІІ ста год дзя, ка лек цыя зброі, 

да ку мен ты і кні гі (ру ка піс ныя гра ма ты ХІV—ХVІІ ста год-

дзяў, Ста тут Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га, дру ка ва ныя вы-

дан ні ХVІІ ста год дзя і ін шыя. У фон дзе му зея зна хо дзяц ца 

кар ці ны мас та коў І. Шыш кі на, В. Па ле на ва, В. Пя ро ва, 

Ю. Пэ на, П. Мас ле ні ка ва і ін шых. Экс па зі цыя му зея раз-

ме шча на ў 11 за лах.

1964 год — на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ад кры ты пер-

шыя пра мыс ло выя ра до ві шчы наф ты (ка ля 

Рэ чы цы).

1740 год — удзель ні ка мі экс-

пе ды цыі Ві ту са Бе рын га 

за сна ва ны Пет ра паў лаўск-Кам чац кі. 

Пад час дру гой Кам чац кай экс пе ды цыі 

Ві тус Бе рынг і Аляк сей Чы ры каў па він-

ны бы лі пе ра сек чы Сі бір і ад Кам чат кі 

на кі ра вац ца да Паў ноч най Аме ры кі для да сле да ван ня 

яе ўзбя рэж жа. У па чат ку 1734 го да Бе рынг ад пра віў ся з 

Та боль ска ў Якуцк, дзе ён по тым пра вёў яшчэ тры га ды, 

зай ма ю чы ся на рых тоў кай хар ча ван ня і рыш тун ку для экс-

пе ды цыі. Яму пры хо дзі ла ся пе ра адоль ваць бяз дзей насць 

і су пра ціў лен не мяс цо вых ула даў, якія не жа да лі да па ма-

гаць у ар га ні за цыі экс пе ды цыі. Толь кі во сен ню 1740 го да 

два па кет бо ты, «Свя ты Пётр» і «Свя ты Па вел», вый шлі 

з Ахоц ка да ўсход ня га ўзбя рэж жа Кам чат кі. Тут у ра ё не 

Ава чын скай гу бы экс пе ды цыя пе ра зі ма ва ла ў бух це, дзе 

17 каст рыч ні ка 1740 го да і бы ло за кла дзе на па се лі шча, 

з яко га па ча ла сваю гіс то рыю ста лі ца Кам чат кі — го рад 

Пет ра паў лаўск-Кам чац кі.

1903 год — на ра дзіў ся Анд рэй Ан то на віч Грэч ка, 

са вец кі во е на чаль нік, Мар шал Са вец ка га 

Са ю за, двой чы Ге рой Са вец ка га Са ю за. У 1967—1976 га-

дах мі ністр аба ро ны СССР. Па мёр у 1976 го дзе.

1938 год — для ўзна га ро джан ня за аса біс тую 

муж насць і ад ва гу, пра яў ле ныя ў ба ях з 

во ра га мі Ай чы ны, пры аба ро не дзяр жаў най мя жы СССР, 

пры вы ка нан ні вай ско ва га аба вяз ку, спа лу ча на га з ры-

зы кай для жыц ця, за сна ва ны ме даль «За ад ва гу»; за 

іні цы я тыў ныя і сме лыя дзе ян ні ў баі, за за слу гі пад час 

пра хо джан ня аба вяз ко вай вай ско вай служ бы — ме даль 

«За ба я выя за слу гі». Гэ тых уз на га род бы ло ўда сто е на 

4,6 млн і 5,2 млн ча ла век ад па вед на.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Веранікі, Ерафея, 
Мікалая, Паўла, Пятра.

К. Люцыны, Марыі.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.40 18.09 10.29

Вi цебск — 7.32 17.56 10.24

Ма гi лёў — 7.31 17.59 10.28

Го мель — 7.24 17.58 10.34

Гродна — 7.55 18.24 10.29

Брэст — 7.53 18.27 10.34

Месяц
Поўня 14 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Блізнят.

УСМІХНЕМСЯ
І пра на двор'е. У го ра-

дзе за раз шэсць гра ду саў, 

ка лі іс ці рас шпі ле ным, і 

сем — ка лі за шпі ліцца.

У ме ды цын скім ін сты ту-

це.

— Пра фе сар, нам бы за-

лік па ста віць... Вось цу кер-

кі.

— Якія цу кер кі? Вы што? 

Ад ва шых ве даў за ле жыць 

жыц цё хво ра га! Тут як мі-

ні мум на торт з кань я ком 

цяг не!

За кон шлюб на га жыц ця 

№ 483.

Ка лі ў вас доб ры на-

строй, га лоў нае, каб пра 

гэ та не да ве да ла ся жон ка.

Псі хо ла гі ра яць: ка лі вам 

вель мі спа да ба ла ся пры го-

жая дзяў чы на, вы пра па на-

ва лі ёй сха дзіць у рэ ста ран, 

але яна ка тэ га рыч на ад мо ві-

ла ся, і вы з-за гэ та га моц на 

знер ва ва лі ся, прый дзі це да-

до му, па гу ляй це з уну ка мі, 

гэ та су па кой вае.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Не фар матНе фар мат

Ка лі ад кры ва лі пом-

нік Пуш кі ну, згад ва лі 

яго роз на ба ко выя за слу гі, а 

вось цы та ва лі пе ра важ на рад-

кі лю боў най лі ры кі. Не толь кі 

тыя, хто га ва рыў пра мо вы на 

ме ра пры ем стве, але і гле да-

чы па між са бой, ка лі ста я лі ў 

ча кан ні хва лю ю ча га мо ман ту. 

І не дзі ва. Пас ля каст рыч ніц ка га 

даж джу і хо ла ду гэ та быў пер-

шы дзень асен няй пры га жос ці і 

ла го ды. Тое са мае «очей оча ро-

ванье» са стра ка тас цю ліс то ты 

ў яе раз ві таль най ура чыс тас ці. 

А пры га жосць пры ро ды, яс ная 

спра ва, пер шая па моч ні ца як 

паэ там, так і за ка ха ным.

Зноў па ве я ла гэ тым, ка лі на Па кро-

вы вяр ну ла ся са праўд нае ле та. Толь кі 

ёсць у ім сум ная но та, бо кру жаць і 

кру жаць ліс ты, каб па кі нуць нам го лыя 

ла пы дрэў на шэ рым фо не за цяг ну-

та га не ба. А па куль буй ная роз на ка-

ля ро васць во се ні ні бы за клі кае жыць, 

уды хаць во дар ліс то ты, на за па шваць 

у са бе ці хі ўспа мін пры га жос ці. Во, як 

сён ня, вый шла ў абед па гу ляць, па-

ды хаць па вет рам, а по бач з на шы мі 

дуб ка мі ста яць двое. Ну зу сім ма ла дыя, 

на ват юныя, мо жа, стар ша клас ні кі, і з 

та кой лю боўю ўгля да юц ца ад но ад на му 

ў во чы, што на ват не за ўва жа юць, як 

па да юць ліс ты з па ры жэ ла га ду ба.

Ці ка вая гіс то рыя гэ тых ду боў, у 

не чым на ват уні каль ная, звя за ная з 

на шай пра фе сі яй. Ка лі тут год та му 

рас па ча ла ся гран ды ёз ная бу доў ля 

па рэ кан струк цыі Коб рын ска га мос-

та, мы на ват кры ху па бой ва лі ся, каб 

дуб кі аца ле лі. Бо мно гія дрэ вы та ды 

на пат каў сум ны лёс. Але гэ тыя ста яць 

над та бліз ка ка ля ўва хо да ў брэсц кі 

Дом дру ку, іх не за ча пі лі. А па са дзіў 

іх га доў дзе сяць, мо жа, кры ху больш 

та му чы тач аб лас ной га зе ты ў знак 

па дзя кі. Вяс ко вы дзядзь ка зай шоў 

да ад на го з ка рэс пан дэн таў з прось-

бай па спры яць яму ў вы ра шэн ні ней-

ка га пы тан ня. Ка рэс пан дэнт па зва ніў 

у ад ну, дру гую ін стан цыі, там ад гук-

ну лі ся, ча ла ве ку да па маг лі. А ён праз 

ней кі ме сяц пры ехаў зноў, не па лі чыў ся 

на ват з да ро гай у 150 кі ла мет раў, ды 

пры вёз са джан цы ду ба. Праў да, не ўсе 

пры жы лі ся, а вось гэ тыя два не каль кі 

га доў ста я лі, ні бы на мес цы, а по тым 

ува бра лі ся ў сі лу і ця пер — вы со кія, 

пры го жыя, рас кош ныя — утва ры лі са-

бой штось на кшталт ар кі над ад ной з 

ува ход ных да ро жак. За раз адзін стаў 

зу сім ры жы, а дру гі зя лё на-жоў ты, даў-

жэй тры мае ліс то ту. На вя лі кі жаль, 

заў час на пай шоў з жыц ця су пра цоў нік 

га зе ты, да яко га та ды пры хо дзіў вяс ко-

вы ча ла век. І вось кож ны ра нак пра хо-

джу па між ду боў і між во лі ўспа мі наю 

ка ле гу, з якім дзя ся так га доў пра ца ва лі 

ў ад ной га зе це. Яго ня ма, а дуб кі за ста-

лі ся. Ця пер не па да лё ку па ста ві лі лаў ку, 

там днём най больш ся дзяць кур цы з 

су сед ніх офіс ных бу дын каў, а ўве ча ры 

спы ня юц ца і па рач кі.

Вось як важ на, аказ ва ец ца, па-

кі нуць дрэ ва, каб ця бе зга да лі і пры 

жыц ці, і по тым. Пом ню, як шмат га-

доў та му лес ні кі ў Ган ца віц кім ра ё не 

па клі ка лі на эк скур сію да па мят ных 

ду боў у Лю сі не, дзе, па вод ле іх слоў, 

ма ла ды Кастусь Міц ке віч су стра каў ся 

з той, якая ста ла пра та ты пам Яд ві сі 

ў ягоных «На ростанях». Даў но ня ма 

ні ге ро яў той гіс то рыі, ні све дак тых 

мі лых су стрэч, а па мяць жы ве, пе рад-

аец ца ад па ка лен ня да па ка лен ня. Вы, 

пэў на, за ўва жа лі, што асаб лі ва доў га 

жы вуць пад ан ні, звя за ныя з гіс то ры я мі 

ка хан ня. А свед ка мі тых па дзей за ста-

юц ца дрэ вы аль бо пісь мы. Доб ра, што 

ў бы лыя ча сы ад но ад на му пі са лі ліс ты 

на па пе ры. І вось ця пер доў гі мі асен-

ні мі ве ча ра мі ці ка ва бы вае па чы таць 

пе ра піс ку зна ка мі тых асоб. Вя до ма, 

пе ра піс ку з іх лю бі мы мі людзь мі.

Мо жа, на гэ та ра ней не звяр та ла 

ўва гі, як той ка заў, не чап ля ла, але 

скрозь пра чы та нае гэ тай во сен ню 

заў ва жаю агуль ную дум ку на конт та-

го, як ка хан не пад ні мае са ма ацэн ку 

лю дзей. Ну вось, на прык лад, як пі саў 

Ана рэ дэ Баль зак да Эве лі ны Ган-

скай, якую ка хаў шмат га доў: «Да ра гі 

анёл, ты пры да еш ней кую бяз мер ную 

каш тоў насць май му жыц цю, па ду май 

жа, што бу дзе, ка лі я бу ду жыць з та-

бой, а не толь кі ў ма рах пра ця бе». 

Да рэ чы, Баль зак па вян чаў ся з «лю-

боўю ўся го жыц ця» — Эве лі най — 

пас ля смер ці яе му жа, за паў го да да 

сва ёй смер ці.

А ка хан нем уся го жыц ця Тур ге не ва, 

як вя до ма, бы ла Па лі на Ві ар до. І як жа 

па доб ны пісь мен ні кі ў асэн са ван ні ся-

бе праз прыз му па чуц цяў, хоць вы ра-

жа юць свае дум кі зу сім ін шы мі, зу сім 

не па доб ны мі сло ва мі! «Ва ўсім ма ім 

жыц ці ня ма ўспа мі наў больш да ра гіх, 

чым тыя, якія да ты чаць Вас... Мне су-

джа на шчас це, ка лі я за слу жыў, каб 

вод бліск Ва ша га жыц ця змеш ваў ся 

з ма ім! Па куль жы ву, бу ду ста рац ца 

быць да стой ным та ко га шчас ця; я стаў 

па ва жаць ся бе з той па ры, ка лі на шу 

ў са бе гэ ты скарб».

Вось у чым асаб лі васць ка хан-

ня: яно па вя ліч вае кошт і зна чнасць 

жыц ця та го, хто ка хае. Так што кінь-

це ба наль нае: «На ват са мая пры го-

жая жан чы на не мо жа даць бо лей, 

чым мае». Яшчэ як мо жа, ка лі яна 

ка ха ная. Па гля дзі це на Па лі ну Ві ар до! 

Іва на Сяр ге е ві ча ка ха лі са праўд ныя 

пры га жу ні, а ён ба чыў скрозь іх Па-

лі ну. Ска жа це: па ча ла пра ліс точ кі, а 

скон чы ла вось чым. Я пра тое, што 

ліс тоў, у сэн се пісь маў, су час ні каў 

не за ста нец ца для на шчад каў, яны 

хут чэй за ўсё згу бяц ца на пра сто рах 

ін тэр нэ ту. Да вай це са дзіць хоць дрэ-

вы на ўспа мін!

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Во сень — па ра лю бо ві і ліс тоў
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