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30 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 31 кастрычніка 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

31 КАСТ РЫЧ НI КА

1800 год — рас пра ца ва ны го-

ра да бу даў нi чы рэ гу ляр ны 

план Мiн ска. По тым та кiя пла ны ства ра-

лi ся ў 1809, 1817, 1858 га дах.

1905 год — па за га дзе гу бер на-

та ра П. Кур ло ва рас стра-

ля ны 20-ты сяч ны мi тынг у Мiн ску. У дзень аб вя шчэн ня 

ў го ра дзе цар ска га ма нi фес та, якi дэк ла ра ваў уста ля-

ван не ў дзяр жа ве дэ ма кра тыч ных сва бо даў, на пло шчы 

Вi лен ска га вак за ла ад быў ся шмат ты сяч ны мi тынг, якi 

быў рас стра ля ны вой ска мi мiнск ага гар нi зо на са зго ды 

гу бер на та ра П. Кур ло ва. У вы нi ку ка ля 100 ча ла век бы лi 

за бi тыя, ка ля 300 ча ла век — па ра не ныя. Мiн скi ка а лi цый-

ны ка мi тэт у знак пра тэс ту аб вяс цiў усе агуль ную стач ку, 

якая пра цяг ва ла ся да 6 лiс та па да 1905 го да. Абу рэн не 

жорст кай рас пра вай над удзель нi ка мi мi тын гу бы ло та кое 

моц нае, што ўла ды му сi лi ад клi каць Кур ло ва ў Пе цяр бург 

i пры зна чыць афi цый нае рас сле да ван не. Ад нак Кур лоў 

не пры знаў сва ёй вi ны i пе ра клаў яе на ва ен нае ка ман-

да ван не. У па мяць аб ах вя рах Кур лоў ска га рас стрэ лу на 

стан цыi мет ро «Пло шча Ле нi на» ў Мiн ску ўста ноў ле ны 

ме ма ры яль ны знак.

1915 год — част ка тэ ры то рыi Бе ла ру сi больш 

як на два га ды бы ла аку па ва на гер ман-

скi мi вой ска мi па лi нii Дзвiнск—Па ста вы—Ба ра на вi чы—

Пiнск.

1917 год — у Мiн ску пра хо дзiў (да 6 лiс та па да) 

з'езд во i наў-бе ла ру саў За ход ня га фрон ту; 

удзель нi ча лi так са ма прад стаў нi кi Паў ноч на га i Ру мын-

ска га фран тоў, Бал тый ска га фло ту. З'езд вы ка заў ся за 

аў та но мiю Бе ла ру сi, за ад крыц цё бе ла рус ка га ўнi вер сi-

тэ та i iн шых ВНУ, ства рыў Ча со вы вы ка наў чы ка мi тэт 

Цэнт раль най бе ла рус кай вай ско вай ра ды.

1930 год — на ра дзiў ся Леў Мi ка ла е вiч Гу мi леў скi, 

скульп тар, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў 

Бе ла ру сi, на род ны мас так Бе ла ру сi. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ мii Бе ла ру сi. Пас ля за кан чэн ня Вя лi кай Ай чын най вай-

ны ра зам з баць ка мi па ся лiў ся ў Ня свi жы. Жыў у за мку. 

Стаў зай мац ца ў мас тац кай сту дыi. Па сту пiў i па спя хо ва 

скон чыў Мiн скае мас тац кае ву чы лi шча, паз ней — Бе-

ла рус кi дзяр жаў ны тэ ат раль на-мас тац кi iн сты тут. Член 

Са ю за мас та коў СССР. Пра цуе ў га лi не ма ну мен таль най 

i стан ко вай скульп ту ры, у апош нiя га ды — у су аў тар стве 

з сы нам Сяр ге ем. Унёс вя лi кi ўклад у мас тац кае афарм-

лен не ня свiж ска га пар ка пад час яго рэ стаў ра цыi.

1934 год — на ра дзiў ся (вёс ка 

Хоў хла ва Ма ла дзе чан-

ска га ра ё на) Та дэ вуш Ан то на вiч Кокш-

тыс, ак цёр, на род ны ар тыст Бе ла ру сi. 

З 1958 го да ў На цы я наль ным ака дэ-

мiч ным тэ ат ры iмя Я. Ко ла са. Ха рак-

тар ны ка ме дый ны ак цёр. Ся род ро ляў: 

Ста нi слаў Ка сiн скi («Зва ны Вi цеб ска» 

У. Ка рат ке вi ча), Гаст рыт («Ве чар» 

А. Ду да ра ва), Бла зан («Ка роль Лiр» 

У. Шэкс пi ра) i iн шыя. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii Бе ла ру сi.

1922 год — на ра дзiў ся Ана толь 

Дзмiт ры е вiч Па па наў, са-

вец кi i ра сiй скi ак цёр тэ ат ра i кi но, ак цёр 

Мас коў ска га тэ ат ра са ты ры, на род ны ар-

тыст СССР. Зды маў ся ў фiль мах «Пры-

ходзь це заўт ра», «Жы выя i мёрт выя», 

«Брыль ян та вая ру ка», «Бе ла рус кi вак зал» i мно гiх iн шых. 

Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii СССР. Па мёр у 1987 го дзе.

1967 
год — Ука зам Прэ зi ды у ма Вяр хоў на га Са-

ве та СССР за цвер джа ны ор дэн Каст рыч-

нiц кай рэ ва лю цыi.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Златы, Андрэя, 
Іосіфа, Сяргея, Юльяна.

К. Антаніны, Аўгуста, 
Лукі, Урбана.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.07 17.39 9.32

Вi цебск — 8.00 17.25 9.25

Ма гi лёў — 7.57 17.29 9.32

Го мель — 7.50 17.30 9.40

Гродна — 8.21 17.54 9.33

Брэст — 8.18 17.59 9.41

Месяц
Маладзік 

28 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Стральца.

УСМІХНЕМСЯ
Ча му рэ цэп ты на ку-

лі нар ных сай тах нель га 

ад сар та ваць па коль кас-

ці по су ду, які прый дзец ца 

пе ра мыць пас ля пры га та-

ван ня стра вы?..

Фра за «Мі лы, па дай мне, 

ка лі лас ка, ка ля ро выя не ві-

дзім кі» зла ма ла муж чын-

скую ло гі ку.

Аб' ява ў га зе це.

«Шу каю ква тэ ру. Яна па-

він на быць на столь кі вя лі-

кая, каб у ма ёй жон кі не 

з'я ві ла ся жа дан ня з'е хаць 

да сва ёй ма ці, і, ра зам з 

тым, на столь кі ма лая, каб у 

яе ма ці не з'я ві ла ся жа дан-

ня жыць ра зам з на мі».

Не як муж з жон кай вы ра-

шы лі паў спа мі наць мі ну лае. 

Яна, у роспачы:

— Ну, і дзе ж ты быў ра-

ней, ра дасць мая?

І тут муж так рас пла каўся, 

ус пом ніў шы, у якіх цу доў ных 

мес цах быў ра ней.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Не фар матНе фар мат

Пра ма туль
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Страш на пра гэ та пi саць, прык ра, 

ба лю ча. Вы ўжо ве да е це, пэў на. Вы-

не се ны пры суд 26-га до вай жан чы не з 

Лу нiн ца i яе на 20 га доў ста рэй ша му 

сяб ру-са бу тэль нi ку за за бой ства 8-ме-

сяч най дзяў чын кi, дач кi пад суд най. 

Дзi ця цi ад рэ за лi га ла ву. Ка за лi, што 

ўрач хут кай, якая пры еха ла кан ста та-

ваць смерць, стра цi ла пры том насць... 

48-га до вы муж чы на пры га во ра ны да 

най вы шэй шай ме ры, i гэ та пер шы 

смя рот ны пры суд за апош няе дзе ся-

цi год дзе на Брэст чы не.

Пра яго не бу ду га ва рыць, суд быў 

за кры ты, iн фар ма цыi ма ла. Яго ка-

хан цы, ма цi за губ ле на га не маў ля цi, 

да лi 25 га доў, бо для жан чы ны гэ та 

мак сi маль ны тэр мiн у на шай кра i не. 

За чвэрць ста год дзя вы рас туць яе ста-

рэй шыя дзе цi, мо жа, ство раць сем'i 

i на ро дзяць сва iх дзя цей. Iх род ным 

хут чэй за ўсё не ўдас ца ад га ра дзiць iх 

ад iн фар ма цыi пра род ную ма цi. На ват 

праз га ды на бя руць у се цi ве за пыт, i 

па слух мя ны «гугл» вы дасць жу дас ныя 

фак ты. Лепш бы гэ та га не зда ра ла-

ся, лепш бы пры ду маць сва я кам якую 

ле ген ду, хлоп чы кi ж яшчэ ма лыя — 

4 i 6 га доў, а чу лым вы ха ва це лям у 

сад ку пад тры маць. Але ж на Дзень 

ма цi зноў бу дуць раз вуч ваць пес нi i 

чы таць вер шы пра най леп шую ма му 

на све це. I гэ тым хлоп чы кам, пэў на, 

за хо чац ца па вiн ша ваць сваю...

Вя до ма, усе хо чуць мець са мую 

леп шую ма му, як у пес нi. Та кiх у нас, 

на шчас це, мно га. На шы жан чы ны 

пад трым лi ва юць дзя цей, да па ма га юць 

iм ледзь не да са май iх, дзя цей, пен сii. 

Ня даў на ў ад ной з вё сак раз маў ля ла 

з 80-га до вай жан чы най. Муж па мёр, 

жы ве ад на, бо сям'я ад на го сы на — у 

Маск ве, дру го га — у Адэ се. Унуч кi — 

пры га жу нi, ма юць па дзве аду ка цыi. 

Не ўсе яшчэ за му жам, а дзяў ча там 

у ра ё не трыц ца цi, гэ ты факт кры ху 

за сму чае ба бу лю. Спра бую яе су па-

ко iць, раз ва жаю, што ця пер так мод-

на, спа чат ку аду ка цыя, кар' е ра, а по-

тым — сям'я: «Не бя дуй це, а рых туй це 

гро шы, ба бу ля, на вя сел лi». «Даў но 

на рых та ва ны, — ка жа яна, — мы з 

дзе дам пры яго жыц цi са бра лi, i гэ та 

не да ты каль ны за пас. Я сё ле та вок ны 

мя ня ла, не ха па ла тро ху, то ў лю дзей 

па зы чы ла, а тых не за ча пi ла». Ня даў-

на ад сва ёй сяст ры па чу ла, што ад-

клад вае гро шы ўну кам на вя сел ле, а 

ма лод шая ўнуч ка яшчэ i з пя лё нак не 

вы лез ла. I гэ та нар маль ная, я б ска-

за ла, бу дзён ная прак ты ка для на шых 

ма туль ся мей стваў.

На ват на ўскiд ку ма гу зга даць пяць-

шэсць пры кла даў iн ша га кштал ту — 

ма ця рын ска га подз вi гу, са ма ах вяр-

най ба раць бы ма цi за сва iх дзя цей. 

Гэ та пры кла ды з жыц ця ма iх ге ро яў, 

лю дзей, пра якiх да во дзi ла ся пi саць у 

роз ныя га ды. У iх шэ ра гу — Аня Ба хур 

з Iва цэ вiч, iн ва лiд пер шай гру пы. Iм з 

му жам не ад да ва лi дзi ця з ра дзiль нi, 

бо муж так са ма iн ва лiд пер шай гру-

пы, ка ля сач нiк. Па вод ле нар ма ты ваў, 

лю дзi з та кой iн ва лiд нас цю не мо гуць 

вы кон ваць баць коў скiх аба вяз каў. 

Ган на на ра дзi ла ся з ана ма лi я мi ка-

неч нас цяў, дак лад ней — без кiс цяў 

рук i амаль без ступ нi. Яе са мую па-

кi ну лi ў ра дзiль ным до ме. Яна вы рас-

ла ў iн тэр на це.Там на ву чы ла ся шыць, 

ма ля ваць, спраў ля ц ца з лю бой жа но-

чай ра бо тай. I за пра ва быць ма цi яна 

зма га ла ся як са праўд ны ба ец. Праз 

СМI, мож на ска заць, усю кра i ну на ву-

шы па ста вi ла. Та га час ны мi нiстр са-

цы яль най аба ро ны Мар' я на Шчот кi на 

пры еха ла ў Iва цэ вi чы i да па маг ла ма цi 

па кi нуць у ся бе дзi ця. Ця пер Ган на га-

дуе 4-га до ва га сы ноч ка, мно гiя лю дзi 

ёй да па ма га юць. А яна ўдзяч ная ўсiм, 

хто пад тры маў яе та ды, ка лi ўсё вi се ла 

на ва лас ку.

У Ган ны ў баль нi цы я бы ла ла год-

ным ве рас нем, а вось ха лод ным лiс та-

па даў скiм днём мы ся дзе лi ў Ру жа нах 

у до ме Але ны Клi мо вiч. Жан чы на рас-

каз ва ла, што ра на па ха ва ла му жа. Ма-

лод шы сын з дзя цiн ства хва рэў, мае 

за трым ку ў раз вiц цi. Але ка лi паў ста ла 

пы тан не аб пе ра са дцы ныр кi, яна не 

за дум ва ю чы ся ад да ла сваю. Яе мно гiя 

ад га вор ва лi, не пад тры ма лi на ват не-

ка то рыя сва я кi. Ды Але на на сто я ла на 

апе ра цыi. Ця пер i са ма на прэ па ра тах, 

i Са ша пры мае таб лет кi па рас кла дзе, 

але ж яны шчас лi выя з сы нам.

А ў Це ля ха нах жы ве Га лi на Ар цюх, 

пра якую я пi са ла га доў 15 та му. Яе 

сяб роў ка з му жам за гi ну лi ў ава рыi, 

па кi ну лi шас цё ра дзя цей сi ро та мi. I 

Га лi на з му жам кру та па мя ня лi сваё 

ўлад ка ва нае жыц цё, пе ра еха лi з рай-

цэнт ра ў па сё лак. Бо ра ней жы лi ў 

двух па ка ё вай ква тэ ры з тры ма дзець-

мi. На сям'ю, у якой ста ла дзе вяць дзя-

цей, спат рэ бi ла ся боль шая жылп ло-

шча. За ча ем на кух нi яна рас каз ва ла, 

што паў плы ва ла на iм гнен нае ра шэн-

не. Яна вы пад ко ва па чу ла, як дзе цi 

да маў ля лi ся, што па чар зе бу дуць 

пра пус каць шко лу, каб да гля даць ма-

лых, а ў дзi ця чы дом не пой дуць. I гэ та 

ста ла апош няй кроп ляй. Рас каз ва ла, 

як бы ло ней ма вер на цяж ка спа чат ку, 

а са мы ма лень кi ад ра зу стаў на зы ваць 

яе ма май. Ка лi пай шоў у са док, вель мi 

час та пры но сiў свае ма люн кi, дзе яна 

вяс ной у квет ках, зi мой у сня жын ках, 

во сен ню па ся род жоў тых лiс тоў.

Вось i лу нi нец кiя хлоп чы кi, дзе цi 

той, асу джа най, бу дуць ма ля ваць, ра-

бiць на ўро ках пра цы па да рун кi да ма-

мi на га дня. I ня хай ад ня суць iх ба бу лi, 

а ма му за бу дуць. Бы ла ма ма, по тым 

па еха ла ў кру iз i зва лi ла ся з аб ры ву ў 

акi ян, рас тва ры ла ся ў без да нi.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.


