
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ефрасінні, Германа, 
Мікалая, Сяргея.

К. Валерыі, Пелагеі, 
Зянона, Людвіка, 
Марціна, Сымона, 
Сяргея.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.25 18.28 11.30

Вi цебск — 7.16 18.16 11.00

Ма гi лёў — 7.15 18.18 11.03

Го мель — 7.10 18.16 11.06

Гродна — 7.40 18.43 11.03

Брэст — 7.39 18.46 11.07

Месяц
Поўня 2 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Рака.

УСМІХНЕМСЯ
— Што ты ро бiш?

— Я цяг ну ся да зо рак!

— Але ты цяг неш ся да 

па лi цы з кань я ком.

— Я так i ска заў!

— Што вы па ра i це па чы-

таць у пят нi цу ве ча рам?

— Ме ню ў доб рай ка-

вярнi.

— Па гля дзi це на гэ тыя 

м а  з о л ь  н ы я 

ру кi. Гэ ты ча-

ла век зу сiм 

не хо ча пра-

ца ваць га ла-

вой...

—  Ка ха-

ная, гэ та га су-

пу трэ ба бы ло 

зва рыць лiт раў 

сто!

— Ой, лю-

бы! Ня ўжо ён 

так та бе спа-

да баўся?

— Не... прос та та ды ён 

быў бы не та кi са лё ны...

На вед валь нiк па ды хо-

дзiць у рэ ста ра не да ан-

самб ля i пы та ец ца:

— Коль кi каш туе ў вас 

за мо вiць пес ню?

— Ды коль кi не шка да.

—  Трэ ба ж! А я ўжо ду-

маў, што ў наш час нi чо га 

бяс плат на не ро бiц ца.
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7 кастрычніка 2020 года.

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

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

16 8 кастрычніка 2020 г.НАПРЫКАНЦЫ

8 КАСТ РЫЧ НI КА

1500 
год — пад час на вед ван-

ня Брас ла ва вя лi кi князь 

Аляк сандр даў го ра ду ня поў нае Маг дэ-

бург скае пра ва.

1870 
год — на ра дзiў ся Аляк сандр Кса вер'е вiч 

Була то вiч, па да рож нiк, дып ла мат, рэ-

лi гiй ны пуб лi цыст. Па хо дзiў з па том най шлях ты Гро-

дзен скай гу бер нi.

1895 
год — на ра дзiў ся Ула-

дзi мiр Мар цi на вiч Азiн, 

ге рой Гра ма дзян скай вай ны. У свае 

ня поў ныя 20 га доў пры маў удзел у рэ-

ва лю цый ным ру ху. У 1918-м уз на ча-

лiў 28-ю ды вi зiю, якая вя ла ак тыў ную 

ўзбро е ную ба раць бу на Ура ле. Ад-

ным з пер шых быў уз на га ро джа ны 

ор дэ нам Чыр во на га Сця га.

У гэ ты ж дзень на ра дзiў ся Iван 

Сiда ра вiч Ла за рэн ка, ге не рал-ма ёр, Ге рой Са вец ка га 

Са ю за. Страл ко вая ды вi зiя пад яго ка ман да ван нем у 

1944-м пра рва ла аба ро ну са пер нi ка на тэ ры то рыi Ма гi-

лёў скай воб лас цi, фар сi ра ва ла рэ кi Про ня i Ба ся i з ба я мi 

ру шы ла на пе рад. Ка ля вёс кi Хаў мы Ча вус ка га ра ё на ды-

вi зiя ад бi ла шэ раг контр атак. Ла за рэн ка за гi нуў у гэ тым 

баi, аса бiс та пад бiў шы з гар ма ты не каль кi тан каў.

1915 
год — на ра дзiў ся Пётр Iва на вiч Якi маў, 

пе да гог, Ге рой Са цы я лiс тыч най Пра цы, 

за слу жа ны на стаў нiк пра фе сiй на-тэх нiч най аду ка цыi 

БССР.

1920 
год — 8—9 каст рыч нi ка ад быў ся бунт 

Пер шай лi тоў ска-бе ла рус кай ды вi зii 

супраць пе ра да чы баль ша вi ка мi Вi лен ска га краю Лiт-

ве. Ды вi зiя на ча ле з ге не ра лам Лю цы я нам Жалi гоў-

скiм за ха пi ла Вiль ню i аб вяс цi ла Вi лен скi край Ся рэд-

няй Лiт вой.

1920 
год — аб ве шча на Бухар-

ская На род ная Са вец-

кая Рэс пуб лi ка. Апе ра цыя па лiк вi да-

цыi ўла ды эмi ра за ня ла не больш за 

ты дзень.

1925 
год — на ра дзiў ся 

Анд рэй Да на та вiч 

Сi ня ўскi, рус кi пiсь мен нiк, лi та ра-

ту раз на вец i кры тык, са вец кi ды-

сi дэнт, кан ды дат фi ла ла гiч ных 

навук.

1970 
год — ра сiй скi пiсь-

мен нiк Аляк сандр 

Са лжа нi цын быў уда сто е ны Но бе-

леў скай прэ мii па лi та ра ту ры.

У гэ ты ж дзень на ра дзiў ся Мэ-

цью Пэйдж Дэй ман, аме ры кан скi ак цёр, сцэ на рыст 

i прад зю сар. Лаў рэ ат прэ мii «Ос кар» i дзвюх прэ мiй 

«За ла ты гло бус», а так са ма на мi нант на прэ мiю 

BAFTA.

ЦЫ ЦЭ РОН:

«Ка лi ня ма чым га на рыц ца сён ня, хва-

ляц ца ўча раш нi мi за слу га мi».

Не фар матНе фар мат

Сён ня, га ту ю чы сня да нак, па чу ла 

па ра дыё ў шэ ра гу на вiн пра ме ра-

пры ем ствы Тыд ня ма цi. «А i праў да — 

па ду ма ла ся — хут ка ж каст рыч нiц кi 

Дзень ма цi». У ма iм школь ным дзя-

цiн стве гэ та га свя та яшчэ не бы ло. 

У вёс ках 14-га ад зна ча лi як Па кро вы. 

А яшчэ гэ та дзень на ра джэн ня ма ёй 

ма мы.

Праў да, са ма яна нi як яго не ад зна-

ча ла, на огул гэ тую тэ му не лю бi ла. 

Бо на ра дзi ла ся яшчэ пе рад вай ной, 

а ў вай ну да ку мен ты згу бi лi ся. Ка-

лi iх ад наў ля лi, ча мусь цi за пi са лi яе 

як на ро джа ную ў лю тым. Ды ба бу ля 

ка за ла, што на ра дзi ла ся яе дач ка на 

Па кро вы. Ма му мы заў сё ды вiн ша ва лi  

8 Са ка вi ка, i гэ ты дзень у са вец кi час 

са праў ды быў днём ма цi.

Але кож ную во сень ма ма ўспа мi-

на ец ца не як па-асаб лi ва му —  не ве-

даю на ват, ча му. Мо жа, та му, што ўсе 

знач ныя па дзеi ў ма iм жыц цi зда ра лi ся 

во сен ню, па чы на ю чы з ад' ез ду на ву-

чо бу пас ля па ступ лен ня на жур фак. 

По тым —  ра бо та, i коль кi яе да во дзi-

ла ся мя няць у жыц цi, усё пры па да-

ла на во сень. I заў сё ды ж пры гэ тым 

пры яз джа еш да ма мы, рас каз ва еш. 

А яна маў чыць, спа дзя ец ца, што я 

са ма пры му най больш пра вiль нае 

ра шэн не. Толь кi адзiн раз ска за ла: 

«Гля дзi, як та бе ле пей, толь кi май на 

ўва зе, што на ад ным мес цы i ка мень 

мо хам аб рас тае». Ця пер я дак лад на 

ве даю, што ма цi —  адзi ны ча ла век на 

зям лi, якi ду мае пра нас ле пей, чым 

мы та го вар тыя. Ас тат нiя, як пра вi ла, 

ста вяц ца кры тыч на.

I вось гэ тай апо ры нам по тым вель-

мi не ха пае, ка лi ма ма сы хо дзiць у 

леп шы свет. Не ўзна га ро ды, не да-

сяг нен нi, не пры знан не якiх-не будзь 

за слуг, а шчы рая ве ра ў тваю асаб-

лi васць, тваю люд скасць, i ад чу ван-

не, што ця бе ча ка юць, — здоль ныя 

да ваць сi лы. Та му, вi даць, i цяг не нас 

у род ны дом з лю бых кра ёў, асаб лi ва 

ка лi стам ля еш ся, ка лi на ду шы ста но-

вiц ца цяж ка.

...Ма ма ча ка ла заў сё ды. Па пры-

вычцы кож ны дзень ста ра ла ся ўба-

чыць аў то бус з го ра да, якi пра хо дзiць 

у нас тры ра зы на дзень. Хоць дзень 

пры ез ду заў сё ды ве да ла дак лад на 

(ёсць жа для гэ та га тэ ле фо ны), пры-

тым што жы ву я да во лi да лё ка ад 

до ма, сюр пры заў не бы ва ла. Але за 

мно гiя га ды аў то бус стаў для баць-

коў пры ем ным ат ры бу там жыц ця, бо 

пры во зiў да до му спа чат ку сяст ру, а 

по тым мя не. I на ват ка лi ўжо з'я вi лi ся 

свае ма шы ны, яны з баць кам вы гляд-

ва лi на да ро гу, нi бы звя ра лi га дзiн нiк 

па аў то бу се з рай цэнт ра.

Яшчэ адзiн з са мых яр кiх ус па мi-

наў, што пры хо дзяць во сен ню: снег 

на жоў та-чыр во ным лiс цi. Гэ та бы-

ло ў той год, як мае дзе цi пай шлi 

ў пер шы клас. У пер ша клас нi каў, 

зда ец ца, ка нi ку лы кры ху ра ней за 

iн шых. Сло вам, дзе цi па пра сi лi ся да 

ба бу лi, бо да гэ та га пра вя лi там усё 

ле та, i не ад но. Я ад вез ла iх амаль 

та кi мi ж со неч ны мi дня мi, якiя ста-

яць ця пер, ад вез ла ў дэ мi се зон ных 

курт ках, лёг кiм абут ку. А за ты дзень 

ка нi кул на двор'е па мя ня ла ся рэз ка, 

вы паў снег. Да вя ло ся тэр мi но ва збi-

раць цёп лую воп рат ку, вы бi рац ца 

ў да ро гу. Пры еха ла та ды ран кам, 

пер шым аў то бу сам —  дзе цi яшчэ 

спа лi. Ка лi аў то бус спы нiў ся на су-

праць до ма, ужо вы гля ну ла сон ца, 

а да ро га, усы па ная стра ка ты мi лiс-

та мi ўпе ра меш ку з бе лым сне гам, 

вы гля да ла та кой пры го жай, што, 

зда ва ла ся, нi чо га больш яр ка га, ура-

чыс та га ў жыц цi не да во дзi ла ся ба-

чыць. Ля вес нiц ста я ла ма ма, вi даць, 

пiль на ва ла аў то бус. I та кi ла год ны 

спа кой агар нуў ду шу, якi на ват ня ма 

з чым па раў наць; так доб ра ста ла, 

што ад чу ван не тое паўстае да гэ-

тай па ры, на ват не ў га ла ве, а не дзе 

ў гру дзях. Ад чу ван не во се нi, ма мы, 

род на га до му... Дзе цi яшчэ спа лi, а iх 

лож кi баць кi та ды пе ра нес лi з па коя 

ў спаль ню, блi жэй да печ кi.

Тое лiс це i ма му на снеж ным два ры 

згад ваю ця пер заў сё ды, ка лi пры яз-

джаю да до му i ў лю бую па ру: вяс ной, 

ле там, во сен ню. I та ды, ка лi да ка раю 

ся бе, што не па ра i ла ся з ма май пра 

мно гае, пра мно гае не па га ва ры ла. 

I та ды, ка лi мае дзе цi пра хо дзяць ней-

кiя важ ныя ў сва iм жыц цi эта пы.

Во сень —  са праў ды ней кая ма-

ця рын ская па ра. Бо з яе на ды хо дам 

ма мы па чы на юць пе ра жы ваць за 

дзя цей, якiх толь кi ад вя лi ў пер шы 

клас, ды i ва ўсе на ступ ныя. Асаб лi-

ва не па ко яц ца за сту дэн таў, ка лi тыя 

па еха лi на ву чо бу ў iн шыя га ра ды. 

Тэ ле фа ну юць ма ла дым спе цы я лiс-

там, якiя пры сту пi лi да ра бо ты аку-

рат пе рад па чат кам во се нi. Не спяць 

на ча мi, ка лi пра вя лi сы ноў на служ бу 

ў ар мiю.

Даў но ўжо да вя ло ся да Дня ма цi рас-

казваць у га зе це пра вяс ко вую шмат-

дзет ную сям'ю Не вад нi чы каў. Iх ста-

рэй шая дач ка На тал ля на пi са ла верш 

у па да ру нак ма ме. У iм ёсць рад кi:

Як вы па еха лi ву чыц ца — 

Ня хай што ноч вам ма цi снiц ца.

Вас, як нi хто, ча кае ма ма,

Маўк лi вы баць ка —  ён так са ма.

Не за бы вай це дом свой род ны,

Заў сё ды вет лы i ла год ны.

Мо жа, тая дзяў чын ка ўжо i са ма 

ма ма. I спа дзя ю ся, яе ма цi кож ны раз 

з ра дас цю су стра кае дач ку на па ро-

зе до ма.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

ВАС, ЯК НI ХТО, ЧА КАЕ МА МА
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